
KIRKEBLADET 
 
Tirstrup - Fuglslev - Hyllested - Rosmus pastorat 
 
Juni - Juli - August 2020                                                 12. årgang - nr. 3

Hyllested Skovkirkegård  
den 5. maj Danmarks befrielsesdag.  
 
En lærke letted, og tusind fulgte, 
og straks var luften et væld af sang. 
De tusind tårne tog til at tone, 
så landet fyldtes af klokkers klang, 
og byer blomstred  i rødt og hvidt, 
og det var forår og Danmark frit. 
Ja, Danmark frit! 
 
Højskolesangbogen nr. 514 vers 1

Kirkebladene i Danmark
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Ingen kender dagen, før solen er gået ned. 
 
På Rosmus kirkegård står der en gravsten med et 
smukt efterskrift. Der står: ”ingen kender dagen, før 
solen går ned”. Gennem tiden har jeg talt med mange 
konfirmander om, hvad disse ord betyder. Det er nem-
lig ord, som sætter tankerne i gang. Og jeg tror, at vi 
særligt i den underlige tid vi nu befinder os i, også 
mærker, hvor sande ordene på gravstenen i grunden 
er. For at ingen kender dagen, før solen går ned, blev 
så tydeligt, da vi fra den ene dag til den næste blev 
udsat for kæmpe store omvæltninger. Bedsteforældre, 
som ikke måtte kramme eller besøge deres børnebørn. 
Unge, som ikke kunne komme i skole, se deres venner 
eller dyrke fritidsinteresser. Virksomheder, som plud-
selig mistede fodfæstet og ubehjælpeligt måtte se øko-
nomien skride. Arbejdet, man troede var sikkert, men 
hvor man alligevel måtte sande, at man kunne und-
væres, da krisen kom. Sygdommen, som ingen rigtig 
kendte, men som vendte op og ned på vores dagligdag. 
Hvem havde troet, at man i år 2020 ville få bøder, for 
at spille en fodboldkamp eller for at sidde sammen med 
vennerne på stranden?  
 
Jeg spekulerer over, hvad alle disse omvæltninger kom-
mer til at betyde for kirken. Hvornår mon vi får lov, 
til at åbne igen, mødes til gudstjenester og fylde kirken 
med folk til bryllupper, begravelser og konfirmation? 
Alt det er, mens jeg nu skriver til kirkebladet, jo endnu 
uvist, for ingen kender som bekendt dagen før solen 
går ned.  
 
Meget blev anderledes da corona-virussen gjorde sit 
indtog i landet, men det betyder dog ikke, at alt nu skal 
gå op i usikkerhed, restriktioner og regler. Der er sta-
digvæk meget, vi kan takke for. Man fornemmer det 
ved blot, at kigge ud af vinduet eller gå sig en tur. 
Bøgen, som er sprunget ud, rododendron og andre 
blomster, som skyder op af jorden og frem på grene. 
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Nye konfirmationsdatoer

Fuglene, der kvidrer dagen lang og har travlt med at 
finde mad til deres unger. Dagen, der er blevet længere. 
Dejlig er det, at børnene så småt kan komme tilbage 
til skolerne og at dagligvarebutikkerne holder åbent, 
så der er mad, gær og toiletpapir nok til os alle. Det fyl-
der en med taknemmelighed, at der plads på hospita-
lerne til de mennesker, der har brug for hjælp. Og man 
bliver glad af at høre og se alle de nye tiltag, der opstår 
rundt omkring- fællessang, drivein koncerter/gudstje-
nester. Folk, der udviser samfundssind, så vi kan 
komme igennem dette på den bedste måde sammen. 
Heldigvis er der ikke blot en masse at klage over og 
være kede af, men også rigtig meget at takke for og 
glæde sig over. Og det er godt at tage med sig ind i som-
meren, der venter lige om hjørnet, også selvom ingen 
kender dagen, før solen er gået ned. 
 
Sognepræst Mia Brøgger 
 
Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus.

Den 8. og 9. maj skulle 24 skønne unge mennesker 
være konfirmerede i Tirstrup, Rosmus og Fuglslev 
kirke. Sådan blev det som bekendt ikke. Konfirmatio-
nerne er i stedet udskudt til den 29. august, hvor vi 
håber vi kan fejre alle 24 med manér.  
 
Tirstrup kirke 29. aug. kl. 10.00 
Rosmus kirke 29. aug. kl. 11.15 
Fuglslev kirke 29. aug. kl. 12.15  
 
Konfirmation og konfirmations- 
forberedelse 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 tel. 21 49 34 36.  
 
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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Opstart af Sognekoret

Så er det igen blevet tid til, at vi tager hul på en ny 
sæson i Sognekoret for de 4 sogne. I koret er vi pt. 18 
sangere, men der er som altid plads til nye interesserede 
sangere - om du så er helt ny i feltet eller øvet. Hvis du 
er i tvivl om kor er noget for dig, er du også altid vel-
kommen til bare at kigge forbi og prøve at være med en 
aften - måske er det sjovere end du lige tror! Koret øver 
torsdag aften fra kl. 19-21 i Tirstrup Sognehus. 
 
I koret deltager vi ved kirkelige højtider, som høstguds-
tjeneste, julekoncert og skærtorsdag i påsken. Efter 
gudstjenesterne ved høst og skærtorsdag er der tradi-
tion for hyggeligt samvær med fællesspisning i Sogne-
huset. Derudover har vi i koret vores helt egen lille 
julefrokost midt i december. 
 
Senest har koret også støttet menighedssangen ved kir-
kens nyeste tiltag "Aftenkirke", som koret muligvis 
også vil komme til at deltage i med indslag på sigt. Li-
geledes har koret også optrådt på Djursland Folkehøj-
skole "Råmosegaard" i forbindelse med arrangementet 
"Fredslyset" i november måned. 
 
I koret synger vi fællessange fra Højskolesang-
bogen/Salmebogen til at starte og slutte vores øveafte-

ner med. Derudover bruger vi tiden på at øve korsatser 
(primært 3-stemmigt) til de nævnte gudstjenester samt 
sange som vi blot kan have det sjovt og hygge os med, 
men samtidig lærer noget af og styrke vores sangstem-
mer med. 
 
Korets niveau ligger der, hvor vi alle kan være med og 
der gives god tid til, at nye kan føle sig velkomne og kan 
flette sig ind i koret. Undervejs er der altid en lille pause 
med lidt kaffe og kage/brød. 
 
Hvis der til den tid er blevet givet grønt lys fra myndig-
hederne, er planen at koret starter op igen 
 
 

torsdag d. 20. august kl. 19.00 i  
Tirstrup Sognehus. 

 
 

Håber vi ses! 
 
Mange musikalske hilsner 
 
Dennis P. Fyrstenborg 
Organist og korleder
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Den digitale kirke

Corona-virussen har på mange måder tvunget os til at 
tænke meget mere digitalt. For selvom kirkerummet 
er lukket og vi ikke kan mødes, som vi plejer, så har vi 
måske i endnu højere grad brug, for at høre kirkens og 
kristendommens ord til trøst, håb og støtte i denne un-
derlige tid. Her kan du finde kirken: 
 
Facebook  
Da det i marts blev klart at kirkerne skulle holdes luk-
ket, fik vi i en fart oprettet facebooksiden: Tirstrup, 
Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker. Her kan man gå 
ind og følge med i de ændringer, der måtte være i for-
hold til vores oprindelige planer. Derudover bruger vi 
i høj grad også siden til, at ligge små andagter fra kir-
kerne op og musikalske hilsner fra vores organist og 
kirkesanger.   
 

Hjemmeside 
På vores hjemmeside er der naturligvis også mulighed 
for at orientere sig om diverse aflysninger og udsky-
delser: Tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk 
 
Sjælesorg 
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Har man brug for 
det, er man er altid velkommen til at kontakte sin lo-
kale sognepræst for at få en personlig samtale: Mia 
Brøgger 21 49 34 36 / Mariann Kristiansen 40 36 30 42. 
Derudover findes der et tilbud om sjælesorg på nettet. 
På sjælesorg.nu kan man helt anonymt skrive med en 
præst. Samtalen er fortrolig, præsten har som alle 
præster udvidet tavshedspligt og der føres ikke journal. 
Samtalerne er naturligvis gratis. 
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Samarbejde mellem Syddjurs Provsti og Kafé Kolind 

MANGE OPLEVER UNDER CORONAKRISEN, HVORDAN ISOLATION OG ENSOMHED 

GØR HVERDAGEN EKSTRA SVÆR. 

SOCIAL DRIVE-OUT TEAMET INDBYDER TIL EN SNAK/HYGGE OVER EN KOP KAFFE M. BRØD.  

EVT. ET TAKE AWAY MÅLTID, AKTIVITETSPOSE, RÅDGIVNING, VEJLEDNING 

DU TRÆFFER OS I PERIODEN 28.04.2020 – 15.07.2020 ved 

Tidspunkt Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage 
9.00 – 10.00 Kolind Kirke Feldballe Kirke Tirstrup Kirke Koed Kirke 

11.00-12.00 Nødager Kirke Mørke Kirke Thorsager 
Kirke 

Tøstrup Kirke 

13.00-14.00 Marie 
Magdalene 

Kirke 

Ebdrup Kirke Nimtofte Kirke Skarresø Kirke 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. forsamlinger følges. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til  

Kafé Kolind tlf.: 86.39.55.54 el. Susanne Hjørlund tlf.: 86.39.80.47 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG   HILSEN DET SOCIALE DRIVE-OUT TEAM 

Den rullende café - Akut social drive-out

Den rullende café fra Kafé Kolind gør hver torsdag 
morgen mellem kl. 9.00-10.00 holdt ved Tirstrup Kirke 
- her serveres der rundhåndet af smil, hjertevarme, sol-
skin, og hyggeligt samvær på afstand selvfølgelig.  
Cafeen træffes hver torsdag frem til den 15. juli. 
 
Menighedsråd, frivillige og præster står hver uge klar 
på mødesteder i hele Syddjurs med en god service-

pakke af snak, take away-måltider og samvær, som 
støtte til dem, der er særligt hårdt ramt af ensomhed 
under corona-nedlukningen. 
 
Du er velkommen på et mødested  
nær dig eller måske kender du en,  
som du skal give et tip. 
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Menighedsrådsvalget 2020 og ny dato for 
orienteringsmøde 

I Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus er kirkerne 
synlige lokale samlingspunkter med stærke traditioner 
og ritualer. De er rammen om festdage og markeringer 
af store begivenheder i menneskers liv. Præsterne, 
medarbejderne og folkevalgte personer i menighedsrå-
dene arbejder med at udvikle aktiviteter, fællesskaber, 
særlige gudstjenester, koncerter, og meget andet, der 
giver værdi i nærmiljøet. Kirkerne har i øvrigt fokus 
på det sociale ansvar, på en grøn profil, og på betyd-
ningen af kulturarven med kirkens enestående histo-
riske bygninger og omliggende kirkegårde. 
 
Med menighedsrådsvalg 2020 sættes der fokus på fol-
kekirkens lokale demokrati, og du har mulighed for at 
stille op som kandidat til en plads i kirkens ledelse. 
Den vælges i september men allerede den 9. juni er det 
en god idé at komme til orienteringsmøde og høre, 
hvad menighedsrådet arbejder med.

Orienteringsmøde tirsdag den 9. juni  
kl. 19.00 i Tirstrup sognehus 
Ballevej 7b, 8400 Ebeltoft 
 
Orienteringsmødet er offentligt og gratis, og de valgte 
personer i dit sogn i det nuværende menighedsråd er 
til stede, og fortæller om rådets arbejde for kirken i den 
forgangne periode og om planer for fremtiden. 
 
Der vil desuden være lejlighed til at stille spørgsmål, 
så der er gode muligheder for at få indblik i, hvordan 
menighedsrådet arbejder, og hvilke aktiviteter de står 
for. 
  
Derudover vil du høre om kommende opgaver, hvor 
mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 
og datoer og regler for valgforsamlingen i september, 
hvor det nye menighedsråd skal vælges. 
 
Måske har du lyst til at stille op som kandidat til me-
nighedsrådet? Så er det en god idé at starte med at del-
tage ved orienteringsmødet den 9. juni. Selve 
menighedsrådsvalget foregår ved en valgforsamling 
tirsdag 15. september, så du har god tid til at overveje, 
om du vil stille op til valget. 
  
Valgforsamling tirsdag den 15. september 
kl. 19.00 i Tirstrup sognehus 
Ballevej 7b, 8400 Ebeltoft 
 
Ved at møde op til valgforsamling 15. september er du 
med til at vælge retningen for kirkens arbejde i dit 
sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der 
skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kan-
didater, eller ved selv at stille op som kandidat. 
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På valgforsamlingen opstiller deltagerne kandidater til 
det ny menighedsråd. Man kan foreslå sig selv eller 
man kan pege på andre, man gerne vil have i rådet. 
Kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig, og der 
er mulighed for debat. Derpå foretager man valg mel-
lem kandidaterne ved skriftligt afstemning og resulta-
tet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 
 
De personer, der vælges af generalforsamlingen, bliver 
medlemmer af det nye menighedsråd. Afstemningsvalg 
i sognet er imidlertid også en mulighed – se næste 
punkt. 
 
Afstemningsvalg 
Efter valgforsamlingen er der en 4-ugers periode, hvor 
der er mulighed for, at andre kan indlevere deres egen 

kandidatliste. Dette vil udløse et afstemningsvalg, som 
skal afholdes tirsdag den 17. november, hvor man kan 
stemme på en kandidat enten fra listen fra valgforsam-
lingen eller fra den/de nye lister. Et afstemningsvalg 
foregår som ethvert andet valg, hvor der udsendes valg-
kort til alle medlemmer af Folkekirken. 
 
Det nye menighedsråd indleder sin 4 års funktions- 
periode den første søndag i advent, 29. november 
2020. 
 

Mere info:  
menighedsrådsvalg.dk  

og på  
folkekirkensyddjurs.dk

 I det nuværende råd sidder blandt andre: 
Jørgen Casper Sørensen, Agnethe Liboriussen, Mia Brøgger, Bodil Killemose Bay-Schmidt og Kim Boes
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Gudstjeneste i det fri 2. pinsedag ved  
Rugaard Strand  
 
Mandag 2. pinsedag 1. juni kl. 11.00 
 
Også 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 madkurv, 
stol eller tæppe og kom til en dejlig gudstjeneste under 
åben himmel. Der vil fra Rugaard gods være skilte ned 
gennem skoven, så man nemt kan finde vej.  
Gudstjenesten er ved sognepræst Mia Brøgger 
 

Kirkevandring til Høegholm  
 
Lørdag 15. august kl. 13.00 Tirstrup kirke 
 
Vi håber, vi også i år kan følges på kirkevandring fra 
en af vores 4 smukke kirker. Denne gange er det i Tir-
strup kirke vi mødes, og hvorfra vores vandring tager 
sit udgangspunkt. Gennem den smukke skov ved Tir-

strup går vi i samlet flok mod Høegholm gods, hvor 
Linda Schmidt vil fortælle anekdoter og historier om 
den gamle danske herregård. Linda Schmidt har boet 
på godset siden 1971, men Høegholm har været i fami-
liens eje i 108 år, dvs. siden 1912. 
 
På ruten lægges et par drikkedepoter ud, der vil forsøde 
turen og kaffen drikker vi et egnet sted. Til slut går vi 
tilbage mod Tirstrup. Om vi kan slutte, som vi plejer 
med aftenspisning, er endnu usikkert, så hold øje med 
vores hjemmeside for flere detaljer om denne spænd-
ende tur, når vi nærmer os.  
 
 
 
 
 
 
 
Sommerens aftengudstjenester  
 
Søndag 14. juni kl. 19.00  
i Fuglslev ved Mariann Kristiansen 
 
Søndag 19. juli kl. 19.00  
i Hyllested ved Juma Kruse 
 
Søndag 23. august kl. 19.00  
i Tirstrup ved Mariann Kristiansen 
 
Stemningen ved en aftensgudstjeneste er helt særlig. 
Aftensalmernes smukke og rolige melodier, lyset fra 
vinduerne, bønnens håb og gode ord i prædiken stem-
mer alt sammen sindet til eftertænksomhed. Når dagen 
og ugen rundes af, samles vi således i kirkens rum 3 af-
tener henover sommeren til en aftensgudstjeneste. 

Arrangementer og særlige gudstjenester 
- Husk at holde øje med vores facebookside eller vores hjemmeside for eventuelle ændringer. 
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Menighedsrådets mødekalender 
 
9. juni: Tirstrup sognehus- Orienteringsmøde 
10. juni: Tirstrup sognehus  
26. august: Tirstrup sognehus  
15. september: Tirstrup sognehus-Valgforsamling 
 
Alle møder er offentlige og begynder kl. 19.00.  
Hold øje med kirkernes hjemmeside for eventu-
elle ændringer. 

Månedens salme  
 
Fællessangen har virkelig fået et løft i disse cor-
onatider. Mange synger morgensang sammen 
med Philip Faber på DR 1, for fællessang bringer 
glæde og sammenhold. Hver måned vælger vi en 
salme, som synges til alle gudstjenester i den 
pågældende måned. Vi holder nemlig også meget 
af, at synge sammen i kirken. Alle 3 salmer er fra 
salmebogs tillægget 100 salmer.  
 
Juni: 835 Gå gennem byens lange lige gader 
 
Juli: 807 Den lange lyse sommerdag 
 
August: 888 Vi trækker streger og sætter skel



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. juli 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 
31. maj          Pinsedag                                                                  10.30                                                                                                           MB 
1. juni           2. pinsedag, friluftsgudstjeneste                                                              Rugaard Strand - 11.00*                                          MB 
7. juni           Trinitatis søndag                                                                                                                         10.30                                       MB 
9. juni           Orienteringsmøde – menighedsrådsvalg*              
14. juni         1. s. e. trin.                                                              19.00                                                                                                          MK 
21. juni         2. s. e. trin.                                                                                                 10.30                                                                         MB 
28. juni         3. s. e. trin.                     10.30                                                                                                                                                    MK 
5. juli            4. s. e. trin.                                                                                                                                   10.30                                      MK 
12. juli          5. s. e. trin.                                                              9.30                                                                                                        MLSA 
19. juli          6. s. e. trin.                                                                                                 19.00                                                                          JK 
26. juli          7. s. e. trin.                     10.30                                                                                                                                                    MB 
2. aug.           8. s. e. trin.                                                                                                                                   10.30                                       MB 
9. aug.          9. s. e. trin.                                                              10.30                                                                                                           MB 
15 aug.         Kirkevandring                13.00*                               
16. aug.         10. s. e. trin.                                                                                               10.30                                                                         MB 
23. aug.         11. s. e. trin.                   19.00                                                                                                                                                   MK 
29. aug          Konfirmationer              10.00                                12.15                                                           11.15                                       MB 
30. aug.         12. s. e. trin.                                                                                                                                 10.30                                       MB 
 
MB: Mia Brøgger 
 
MK: Mariann Kristiansen 
 
MLSA: Maria Louise Sønderby Andersen 
 
JK: Juma Kruse 
 
*: Se mere information inde bladet  
 
 

Dette er en foreløbig gudstjenesteplan. Vi har erfaret, at planer hur-
tigt kan ændre sig, derfor er det altid en god ide, at tjekke vores 
hjemmeside eller facebookside for ændringer. Man er også velkom-
men til at ringe til præsten, hvis man er i tvivl om noget: Mia 
Brøgger 21 49 34 36 

Hjemmeside:  
Tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk 
 
Facebook:  
Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker. 


