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Julen nærmer sig hastigt nu og mon ikke vi alle har store og små minder om juleaftener gennem tiden, som står
særlig klart. Her kan der læses en øjenvidneberetning fra Hyllested kirke af Per Rasmus Møller om: 

mets fire vægge og Ingeborg omtale ham ofte som
”min mand Larsen”.  Han var en mand med mange ta-
lenter og fik et bijob, da vi fik gadelys i slutningen af
halvtredserne. Det gik ud på, at holde belysningen i
orden, og ind imellem kunne man se ham komme tra-
vende med en lang bambusstang på vej ud for at skifte
pærer. Han havde især travlt om vinteren, hvor de
nøgne pærer var et yndet mål under sneboldkampene.
Og så samlede han ind til ”Julens Glæde”, en slags op-
sparing, hvor renterne gik til godgørende formål.

Hjemme i Overgaden (i dag Hyllested Bygade) var vi
ved at være klar til at gå i kirke, og da vi nåede frem
omkring tyve minutter over fire, var der en summen
af juleglade kirkegængere. De var der alle de kendte
ansigter: Slagter Nielsens, Købmand Brahes, Tømrer
Jensen, Møllerens, Brugsuddeler Christensen, Køre-
lærer Gunni, Rasmus og Johanne Jørgensen, Helene
og Tage Maler og mange flere. Alle siddepladser var i
brug. Mange havde familien samlet til jul. Også den
vennesæle Hofjægermester Mourier Pedersen fra Ru-
gaard havde som altid indfundet sig. Hans lyseblå fol-
kevogn var let genkendelig på parkeringspladsen. Nu
hvor det var mørkt udenfor, kunne det rigtig ses, hvor
varm og indbydende kirken var blevet i de gyldne far-
venuancer fra de nyfundne kalkmalerier, der var ble-
vet fremdraget ved den netop afsluttede kirkerestau-
rering.

Lidt i halv fem ankom Pastor Mejndor og snakken be-
gyndte så småt at forstumme. Til sidst hørtes kun
klokkens summen højt oppe i tårnet. Men så tav også
den. Alle ventede nu på klokkeringningen og bedesla-
gene, der skulle indlede gudstjenesten. Men der kom
ingen klokkeringning. Minutterne gik med mange

Graver Larsens sidste jul
Juleaften 1967 blev en aften, der kom til at sætte Hyl-
lested på den anden ende. En aften, der sent skulle gå
i glemme, men som nu sikkert kun huskes af en svin-
dende kreds.

Juleaftensgudstjenesten, der var den første efter kir-
kens store restaurering fra 1964 – 67, skulle begynde
kl. halv fem, men allerede kl. halv fire hørtes de første
malmfulde klokketoner fra kirketårnet ud over det
meste af byen. Det var kirkens ringer og graver Lau-
rids Larsen (1898-1967), der var i gang med at kime
julen ind. Et fysisk krævende arbejde, der foregik ved
- med særlige kimehamre - at slå hurtige slag på klok-
ken.

”Larsen” som han, ikke uden en vis ærbødighed, altid
hed i daglig tale, boede sammen med sin kone Inge-
borg i et stråtækt hus på Nedergaden (i dag Kirke-
vænget 17). Navnet lød han vist også inden for hjem-

Graver Larsen og Ingeborg.
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rådvilde blikke og en diskret hvisken. Hvad var der
med Larsen? Hvorfor ringer han ikke? Til sidst gik
kirkesanger Aage Kjær fulgt af et par andre op i tår-
net. Der fandt de Larsen siddende ved klokken endnu
med kimehammeren i hånden. Døden havde lige så
stille listet sig ind på ham, mens han kimede julen
ind.

Der blev snakket meget rundt på egnen om den jule-
aften, og historien blev ikke ringere på vejen, for da
den kom tilbage til udgangspunktet, forlød det, at gra-

ver Larsen juleaften var faldet ned fra kirketårnet og
havde slået sig ihjel.

Dødsårsagen hørte vi aldrig noget om. Måske var det
kulden og det strenge arbejde, der havde gjort det af
med ham, for ser man på julevejret i 1967, var der sne
med let frost og frisk vind.

Nu foregår såvel kimning som klokkeringning maski-
nelt i Hyllested kirke, så historien 
kommer næppe til at gentage sig.

Indsamling og uddeling af JULEHJÆLP
Som flere sikkert har bemærket i forbindelse med
gudstjenester, koncerter o. lign i vores kirker, så bli-
ver der ofte samlet ind til den lokale julehjælp. Det
gør der, fordi flere og flere familier har svært ved, at
få enderne til at hænge sammen ved juletid. Når man-
ge hjem bugner af julegaver, mad og overskud, kan
det være ekstra hårdt ikke, at kunne holde jul for sin
familie. Derfor søger et stadigt større antal menne-
sker om julehjælp ved kommunerne og ved de lokale
kirker. Sidste år kunne vi fra vores kirke uddele jule-
hjælp til ni familier og vi håber, at vi igen i år og frem-
adrettet kan hjælpe endnu flere familier. Derfor op-
fordrer vi til, at man ligger lidt kirkebøsserne, når
man kommer omkring kirkerne. Alle bidrag nytter i
denne sammenhæng! Man kan også sende et beløb på
Mobilepay: 844132 og mærk overførslen ”Julehjælp”.

Ud over den økonomiske støtte til julehjælp samar-
bejder vi med Lions Juliane, som har hovedsæde i
Ebeltoft. Lørdag 7. december vil gode folk fra Lions
Juliane stå på udvalgte steder i Ebeltoft og indsamle
forskellige varer til julekurve, der sammen med et ga-
vekort fra kirkerne uddeles i midten af december. 

Hvis man vil ansøge om julehjælp, skal man henven-
de sig til sognepræst Mia Brøgger på tlf. 21 49 34 36
senest 7. december.

Vi kan ikke garantere at alle ansøgningerne imøde-
kommes, men bestræber os på at kunne uddele til så
mange som muligt.  
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Juletræet tændes på kirkepladsen
1. Søndag i advent 1. december kl. 16.00 
Tirstrup
1. søndag i advent og julens komme fejres med julet-
ræstænding på kirkepladsen i Tirstrup og festgudstje-
neste i Tirstrup kirke. Vi slutter af med gløgg, æble-
skiver og hyggeligt samvær i sognehuset.

FDF orkesteret fra Grenaa medvirker både ved jule-
træstændingen og i kirken. 

Alle er velkommen og arrangementet er gratis. Der
samles ind til sognenes julehjælp.

Gudstjenesten er ved Mia Brøgger

”Syng Julen ind” i Rosmus kirke
2. søndag i advent 8. december kl. 16.00 
Vi synger julen ind med julens fantastiske salmer og
musikalske indslag. Kirkens Fælleskor præsenterer,
hvad de har øvet på i efteråret, og minikonfirmander-
ne deltager blandt andet med Luciaoptog. Kom og vær
med til at synge julen ind! 

Mia Brøgger 

Julehygge i Tirstrup sognehus
Onsdag 11. december kl. 14-15.30
Dejligt er det, at samles om julesange og salmer, tid til
gode snakke samt kaffe og kage en eftermiddagsstund
op til jul. Det er netop, hvad vi gør denne onsdag d.
11. dec. i Tirstrup.

Alle er velkommen, kirkebilen kører og det er gratis
at deltage.

Mia Brøgger

”Ind under Jul” i Hyllested kirke
Julens salmer, læsninger og kormusik 
Onsdag 18. december kl. 19.00
Kom og luk julefreden ind, når vi ganske tæt på jul
samles i Hyllested kirke. Vi skal synge de smukke ju-
lesalmer og forskellige mennesker fra sognene vil
læse op fra julens allervigtigste bibeltekster. Koret
Fermaten medvirker med en række fine klassiske ju-
lesatser. Efterfølgende nyder vi et glas varm gløgg i
kirken, og ønsker hinanden glædelig jul.

Mariann Kristiansen

Arrangementer og særlige gudstjenester
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Julegudstjeneste på 
Tirstrup rehabiliteringscenter 
Torsdag 19. december kl. 15.00

Mia Brøgger

Juleafslutninger for 
sognets børn og unge

Rosmus børnehus Rosmus kirke 
Torsdag 19. december kl. 10.00 
Rosmus skole 0-5 klasse Rosmus kirke 
Fredag 20. december kl. 9.30
Rosmus skole 6-9 klasse Rosmus kirke 
Fredag 20. december kl. 10.30
Tirstrup efterskole Tirstrup kirke 
Fredag 20. december kl. 13.30

Julegudstjenester

Juleaftensdag
Rosmus kl. 13.00 - Mariann Kristiansen
Fuglslev kl. 14.00 - Mia Brøgger
Hyllested kl. 15.00 - Mia Brøgger
Tirstrup kl. 16.00 - Mia Brøgger

1. juledag
Tirstrup kl. 10.30 - Mia Brøgger

2. juledag
Fuglslev kl. 9.30 - Maria Louise Sønderby Andersen

Julesøndag
Hyllested 29. december kl. 10.30 - Mia Brøgger

Nytårsgudstjeneste med 
kransekage og bobler 
Onsdag 1. januar 2020 kl. 16.00 
i Tirstrup kirke
Velkommen til en festlig og 
højtidelig fejring af det nye 
år. Efter gudstjenesten ønsker 
vi hinanden godt nytår i 
sognehuset, hvor menigheds-
rådet byder på kransekage 
og søde bobler. 

Mia Brøgger

Gudstjeneste og nytårsparade 
med Balle spejderne
Søndag 5. januar i Rosmus kirke kl. 15.00
Helligtrekongers søndag sætter Balle spejderne et ek-
stra festligt præg på gudstjenesten i Rosmus kirke. Fa-
nen bæres smukt ind og ud af kirken af to spejdere i
deres flotte blå uniformer, mens hele spejderkorpset
kommer marcherende ind i parade efter fanen. 

Gudstjenesten er denne søndag meget børnevenlig og
alle er velkommen til at deltage. 

Mia Brøgger
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Lysmesse i Tirstrup kirke 
Søndag 2. 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 år er koret, fra Vor Frelsers kirke i
Horsens inviteret. De vil synge lysmessen ”Og lyset
skinner i mørket”. Desuden medvirker årets konfir-
mander.  

Liturg: Mia Brøgger

Film i fællesskab ”Unge Astrid”
Onsdag 26. februar kl. 19.00 i den gl. skole ved
kirken i Rosmus
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.

Nytårskoncert med Kaare Norge
Søndag 19. januar kl. 15.00 i Tirstrup kirke
I begyndelsen af det nye år, kan vi glæde os til en dej-
lig koncert med Danmarks mest kendte og anerkend-
te klassiske guitarvirtuos.  

Med sit solospil har Kaare Norge nu igennem flere år-
tier tryllebundet publikum, høj som lav i alle aldre.
Dette har gjort Kaare Norge til en eftertragtet instru-
mentalist, som mestrer at spænde sit repertoire fra de
helt store komponister som Bach, Mozart, Chopin, til
de mere folkelige melodier fra nær og fjern, over til
store populære navne som The Beatles og Led Zeppe-
lin, for bare at nævne nogle få eksempler. Som kom-
ponist har Kaare også markeret sig f.eks med titel me-
lodien - "Homage to Life".

Repertoiret ved koncerten vil være det Klassiske, det
Spanske, og de populære arrangementer af store
evergreens som f.eks. " Stairway to heaven "og andre.

Efter koncerten bydes der på et glas vin.

Der er gratis adgang til koncerten og vi samler penge
ind til velgørende formål. 



7

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.

Filmen har desværre ingen danske undertekster, men
der bliver talt på dansk og svensk.

Forfriskninger kan købes for 20 kr. 
Vi modtager Mobilepay.

Foredrag med Charlotte Rørth: 
”Gud, du er jo lige her”
Tirsdag 5. marts  kl. 19-21.30 i 
Ebeltoft sognehus evt. i kirken
Der er god grund til allerede nu at sætte et stort kryds
i kalenderen den 5. marts, hvor journalist og forfatter
Charlotte Rørth holder foredrag i Ebeltoft sognehus. 

Charlotte Rørth er ikke vokset op i en troende fami-
lie, hun var heller ikke et religiøst eller spirituelt
søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig
for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Ople-
velsen, der blev beskrevet i bogen og tv-udsendelser-

ne: »Jeg mødte Jesus«, tvang hende til at tage sit mo-
derne rationelle liv op til overvejelse.

I »Gud, du er jo lige her« deler Charlotte Rørth sine
overvejelser og beslutninger om, hvordan hun lever
med den type oplevelser. Ved at stå åbent frem og tale
om sine religiøse oplevelser har det vist sig, at hun ik-
ke er ene om at have en religiøs erfaring. 

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 savne-
de. 

Foredraget afholdes i et samarbejde mellem kirkerne i
Tirstrup, Fuglslev, Hyllested, Rosmus og Ebeltoft,
Dråby, Handrup. 

Kaffe og kage kan købe for 30 kr.
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være de tegner, leger eller lytter til en god historie, alt
imens gudstjenesten stille og roligt fortsætter på nor-
malvis i kirken. Så hvis du er en af dem, som gerne vil
i kirke og f. eks lytte til prædiken, men ikke lige kom-
mer afsted, fordi det er svært at koncentrere sig om
med børn på kirkebænken-  så er muligheden her nu i
Rosmus kirke.  

Efter gudstjenesten mødes vi til en kop kaffe i sogne-
huset. 

»Gudstjenester for endnu flere« er kun i Rosmus kir-
ke og planlagt til den:

Søndag 19. januar kl. 10.30
Søndag 16. februar kl. 10.30

6 spørgsmål til Mette Hjermind Dencker
Tirstrupborger og folketingsmedlem  

«Gudstjenester for endnu flere«

Hvilket tilhørsforhold har du til 
Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus kirker?  
Jeg bor i Tirstrup, og tager til alle de gudstjenester og
arrangementer jeg kan.

Hvilken betydning har kristendommen for dig?
En enorm stor betydning. Jeg voksede op i Mårslet
syd for Aarhus, hvor jeg både er døbt, konfirmeret og
gift i Mårslet kirke, og alle mine tre børn er døbt og
konfirmeret der. Jeg sang i kirkekor i Mårslet kirke i
syv år, det var der jeg for alvor blev kristen. Det var
den sprudlende og energiske præst, Hanne Davidsen,
der kan tage æren for jeg i dag er et kristent menne-
ske. Med hendes inspirerende måde at formidle kri-
stendommen på, indså jeg hvor meget kristendom-

men kan gøre for os mennesker i vores dagligdag. Mi-
ne børn har alle gået på kristen privatskole, fordi kri-
stendommen for mig er en måde at leve på, et ud-
gangspunkt hvorfra jeg er sammen med andre på, og
det udgangspunkt er heldigvis lykkes mig at give vide-
re til mine børn. 

Hvordan vil du beskrive dit livssyn?
Jeg er uddannet terapeut, så for mig ligger det indgro-
et, at se et menneskes styrker og potentiale og at få
det bedste frem i folk omkring mig. I mange år arbej-
dede jeg selv terapeutisk med at få et grundlæggende
positivt livssyn, som - helt ærligt - ikke er naturligt
for de fleste af os. Det tør vi bare ikke indrømme. Det
kræver et enormt arbejde, at være et overskudsvæs-

Hver søndag er der gudstjeneste i en af de fire kirker,
som hører til i vores pastorat - Tirstrup, Fuglslev, Hyl-
lested og Rosmus. Disse gudstjenester er naturligvis
både for unge og gamle og alle, der er midt imellem.
Men enhver, som har prøvet at tage til gudstjeneste
med et barn på skødet eller ved sin side, ved måske
også at det kan være lidt af en prøvelse. – Særligt hvis
barnet slet ikke synes det er spor spændende, at kom-
me i kirke. Vi vil af den grund prøve, at holde lidt an-
derledes gudstjenester i Rosmus, - gudstjenester for
endnu flere. 

Tanken er, at vi starter gudstjenesten på en børneven-
lig måde- ca. 10 min. Herefter følges børnene med
Frederik eller Helene Svinth fra Rosmus, over for at
hygge sig i sognehuset ved siden af kirken. Det kan
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en, der kan vende problemer til overkommelige ud-
fordringer. At sige ”godmorgen”, ”hav en god dag”, og
virkelig mene ordene fra hjertet. 

Hvad kan man som lokalsamfund gøre, for at ta-
ge godt imod tilflyttere?
Som tilflytter til Tirstrup har jeg aldrig oplevet noget
lignende med hvor søde folk var til at tage imod mig.
Naboer, der slår mit græs, planter krydderurter i ha-
ven, folk der kommer forbi og vil snakke, folk der vil
gå tur med mig og vise mig området. Og så den enor-
me hjælpsomhed, der eksisterer hos alle i byen. 

På facebookgruppen ”Tirstrup og omegns borgerfore-
ning” bliver jeg bare så rørt over den hjælpsomhed og
næstekærlighed der eksisterer. Hele tiden en positiv
tone. Da jeg fortalte folk i omgangskredsen, at jeg
havde købt hus i Tirstrup, kan jeg huske flere sagde;
”Hvorfor der, det er da et trist sted?” Jeg kan kun sige,
at jeg er dybt taknemmelig over at være havnet i Tir-
strup blandt så skønne mennesker, så der er intet mit
lokalsamfund kan gøre bedre, for at tage imod tilflyt-
tere. Men mange kan lære af Tirstrup.

Hvad kan gøre dig rigtig glad? 
De små ting, som er så stort for mig. At se når mine to
yngste teenagebørn er vildt forelskede i hver deres
kæreste. Når min lille hund har fået et nyt stykke le-
getøj, som han er helt vild med. At se hvordan min
ældste søn er den mest omsorgsfulde far overfor sin
lille datter. At nyde en dyb samtale med et andet men-
neske. At løbe en tur og få klaret tankerne imens. At
trives så godt med mit liv, at jeg har mindst ét dagligt
grineflip.

Hvad har været din største oplevelse i kirken? 
Til min fars bisættelse. Min far var bestemt ikke kri-
sten eller kirkegænger, men han var så glad for vores
præst i Mårslet. 

Når det var juleaften, og vi var på vej i kirke, spurgte
jeg tit min far i sjov: ”Hvad så far, skal du med”? Så
svarede han meget alvorligt: ”Det kan jeg desværre
ikke, Mette, for Hanne Davidsen og jeg har lavet en
aftale om, at jeg først må komme i kirken den dag hun
skal bisætte mig”. 

Da han for fire år siden døde meget pludseligt af hjer-
testop, var det op til bededagsferien, hvor Hanne hav-
de konfirmation både fredag og søndag, og han skulle
bisættes lørdag, hvor hun havde valgt at holde en fri-
dag. Da hun hørte det var min far der var død, sagde
hun: ”Når det er Hjermind, så inddrager jeg min fri-
dag, for vi har aftalt jeg skal bisætte ham”. Og da hun
holdt talen for ham, sagde hun ikke kun hvad vi som
familie havde gengivet, hun fortalte også selv sjove
episoder hun havde oplevet med min far, som jeg intet
vidste om. Det gør mig stadig så rørt at tænke på.

Mette Hjermind Dencker har svaret på 16 spørgsmål.
Der er desværre ikke plads i Kirkebladet til alle svar.
De sidste svar og spørgsmål kan derfor læses på 
vores hjemmeside: tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-
sogn.dk
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Menighedsrådets mødekalender

27. november 2019 Tirstrup sognehus
29. januar 2020 Rosmus gl. Skole
19. februar. 2020 Tirstrup sognehus

Alle møder er offentlige og begynder
kl. 19.00

Menighedsrådvalg 2020
Næste år er det igen tid til at sammensætte nye
menighedsråd 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 el-
ler menighedsrådsformand Kim Boes med både
store og små spørgsmål omkring menighedsråds-
arbejdet.  

Dåbskluden – nu starter vi op igen
Siden sognepræsten Ann Maj Lorenzen startede ide-
en med dåbsklude, er de strikkede klude blevet en
succes i hele landet. 

Tanken bag dåbskluden er, at den ligger på døbefon-
ten, den dag barnet skal døbes i kirken.  Når barnet er
blevet døbt, tørres det med dåbskluden. Efter gudstje-
nesten bliver kluden givet dåbsbarnet med hjem til
minde om dagen og som en påmindelse om dåben og
dens betydning. Derfor bærer en dåbsklud også altid
kristne symboler.

25. januar 2020 kl. 13.30-16.00 starter vi strikkeca-
feen igen  i Rosmus gl. skole, Rosmus Bygade 24. Her
vil vi strikke dåbsklude til brug i vores kirker. Der vil
løbende blive meldt nye datoer ud. 

Du skal bare medbringe strikkepinde str 2,5 eller 3
(da det er vigtigt at det strikkede bliver jævnt og fast.)
Medbring også dit gode humør. Vi leverer garnet, op-
skrifter og en god kop kaffe. 

Et af eftermiddagens punkter, vil være at snakke om
vi kan strikke/hækle andre ting at glæde andre med.

Tilmelding til strikkecafeen skal ske til Anne Grethe
Holm på tlf. 2142 7874 eller agh@c.dk

Der kan bestilles kirkebil til arrangementet senest af-
ten før arrangementet. Kontakt Lyngby-Trustrup
Taxa på tlf 8633 4730/4041 8827. 
Kirkebilen er gratis.

Anne Grethe Lautrup Holm



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 22. januar 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
1. dec.        1.s.i advent                  16.00 Juletræstænding*                           10.30                                                       MB
8. dec.        2.s. i advent                                                                                                                  16.00                        MB
                                                                                                                                                        Syng julen ind*       
11. dec.      Julehygge                     14.00 i Sognehuset*                                                                                                  MB
15. dec.      3.s.i advent                                                      10.30 Kaffe                                                                            MB
18. dec.      Aftengudstjeneste                                                                         19.00 Ind under jul*                              MK
24. dec.      Juleaften                      16.00 MB                    14.00 MB              15.00 MB               13.00 MK                MK/MB
25. dec.      Juledag                        10.30                                                                                                                          MB
26. dec.      Anden juledag                                                 9.30                                                                                       MLSA
29. dec.      Julesøndag                                                                                     10.30                                                       MB
1. jan.        Nytårsdag                   16.00 Nytårsgudstjeneste*                                                                                       MB
5. jan.        Hellig.3.k.søndag                                                                                                          15.00                       MB
                                                                                                                                                        Spejdernes nytårsparade*
12. jan.      1. s. e. h.3k.                                                     10.30                                                                                     MB
19. jan.      2. s. e. h.3k.                                                                                                                   10.30                        MB
                                                                                                                                                        Gudstjeneste for endnu flere*
19. jan.      Nytårskoncert             15.00 Kaare Norge*                                                                                                 
26. jan.      3.s.e. h.3 k.                                                                                     10.30 Kaffe                                             MK
2. febr.       Sidste s. e. h.3 k.        16.00 Lysmesse-koncert*                                                                                         MB
9. febr.       Septuagesima                                                                                 19.00                                                       MLSA
16. febr.     Seksagesima                                                                                                                  10.30                        MB
                                                                                                                                                        Gudstjeneste for endnu flere*
23. febr.     Fastelavn                                                         10.30 Kaffe                                                                            MB
26. febr.     Film i fællesskab                                                                                                          19.00 Unge Astrid*
1. mar.       1. s. i. fasten                10.30                                                                                                                          MK
5. mar.       Foredrag                     19.00 Charlotte Rørth i Ebeltoft sognegård*

MB: Mia Brøgger
MK: Mariann Kristiansen
MLSA: Maria Louise Sønderby Andersen
*: Find forklaring inde i bladet.


