Torsted Sogn
Østerhåb & Torsted kirker
Sæson 2019-2020
Koncerter 2019-2020
Torsdag den 17. september
kl. 19.30 i Østerhåb Kirke:

Sensommerkoncert med Thomas Buttenschøn.
Thomas Buttenschøn vil spille numre fra sit seneste album
”Er der godt vejr i himlen?” og også materiale fra sine tidligere
albums. Kirkens kor medvirker ved koncerten.
Billetter kan købes på kirkekontoret fra tirsdag den 27. august.
Pris kr. 100,- pr. stk., der kan højest købes fire billetter pr.
husstand. Billetindtægten går ubeskåret til Kirkens Korshærs
Varmestue i Horsens.

Søndag den 29. september
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:

Charlotte Norholt, fløjte og Poul Jacobsen, orgel.
Poul Jacobsen er organist ved Vor Frue
Kirke i Aarhus og har igennem flere år
spillet sammen med Charlotte Norholt
i Aarhus Bachorkester. Som noget nyt
er de to musikere begyndt at spille
duo, og har stor succes med det. Charlotte Norholt er uddannet fløjtenist fra
Det Jyske Musikkonservatorium, hvor
hun tog afgang fra diplomklassen med
topkarakterer og derefter en solistdebut med strålende anmeldelser. Hun
har efterfølgende studeret i Paris hos
solofløjtenist Claude Lefebvre.
Charlotte har været medlem af Ensemble MidtVest siden 2006.
Ved koncerten spiller duoen en sonate af Bach samt værker af
Hans-André Stamm, Jehan Alain, Charles-Marie Widor m.fl.

Tirsdag den 5. november
kl. 19.30 i Østerhåb Kirke:

Kirkekoncert med den verdensberømte blokfløjtevirtuos
Michala Petri og Østjysk Kammerkor – et kor bestående af
26 dygtige amatørsangere under
ledelse af Erling Lindgren.
Koncertprogrammet vil forme sig
som en blanding af Michala Petri
solo, Østjysk Kammerkor solo og
en række værker, arrangeret for
blokfløjte og blandet kor. Blokfløjteafdelingen vil bl.a. rumme musik
af den færøske komponist Sunleif
Rasmussen, der danner par med
Foto: Eric Klitgaard
Michala Petri. Korets soloafdeling
byder på værker af bl.a. Eric Whitacre, Knut Nystedt og danske
sange af bl.a. Carl Nielsen, Erik Sommer og Erling Lindgren.
Parløbet mellem Michala Petri og Østjysk Kammerkor præsenterer en række danske sange, arrangeret for denne specielle
besætning af Michael Bojesen, Søren Birch og Erling Lindgren.

Søndag den 1. december
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:

Julesang med Børnekor, Voksenkor, korleder, kirkesanger, præst og
organist. De første advents- og juletoner samt gode fællessalmer.

Torsdag den 9. januar
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke:

Nytårs-Orgelkoncert med domorganist Birgitte Ebert, Ribe.
Birgitte Ebert er uddannet på Det kgl.
danske Musikkonservatorium som
elev af prof. Flemming Dreisig og
prof. Leif Thybo 1987, og har senere
studeret hos prof. Grethe Krogh, prof.
Martin Haselböck i Lübeck og hos
prof. Olivier Latry i Paris. Medstifter
og koordinator for den årlige Rued
Langgaard Festival i Ribe siden 2010, hvor hun siden 2000 har
været domorganist. Velkommen til en festlig nytårs-koncert,
hvor Østerhåb Kirkes orgels mange facetter vil kunne høres.

Søndag den 19. januar
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:
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Er der musik i kirken?
En koncert for børn og
barnlige sjæle
(se omtale side 7).

Søndag den 1. marts
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:

Cash i Kirken. Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når
sangeren Karsten Holm & band leverer
”Cash i Kirken”. En musikalsk fortælling
om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham
som kunstner. ”Cash i Kirken” handler
om Johnny Cash og de indre kampe, han
hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller
om Cash’ tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans kamp
for at holde misbruget nede - den evige kamp mellem det gode
og det onde. Medvirkende: Karsten Holm, vokal og guitar, Bjørn
Bønne Petersen, kontrabas og kor, Martin Blom, diverse guitarer
og kor Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor.

Søndag den 29. marts
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:

2 x Kristine: Kristine Becker Lund, sopran og Kristine
Nissen, orgel. Kristine Becker Lund er uddannet fra Det fynske Musikkonservatorium og OperaAkademiet i København. Hun har
sunget store roller på scener i ind- og
udland. Desuden medvirker hun i
adskillige børneforestillinger og var
med Hendes Majestæt Dronningen
på statsbesøg i Syd-Korea, hvor hun
optrådte ved gallamiddagen.

Søndag den 26. april
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke.

Forårs- og Påskesang. Medvirkende er kirkens kor, korleder,
præst og organist. En dejlig time med korsang, orgelmusik,
læsninger og fællessalmer.
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Højskoleformiddage 2019-2020
Højskoleformiddagene afholdes i samarbejde med FOF/RR i Torsted Sognehus tirsdage kl. 10.3013.00. Her indleder vi altid med en ½ times sang efter højskolesangbogen under ledelse af én af
præsterne eller kirkens organist. Derefter er der foredrag med indlagt frokostpause, hvor der kan
købes smørrebrød og kaffe/te eller spises medbragt mad. Nødvendig tilmelding med betaling til
FOF/RR på tlf. 7625 8988.
Tirsdag den 3. september:

Anne Zibrandtsen: ”Europa rundt i VW”
Anne Zibrandtsen vil fortælle om, hvad der fik hende til at købe
en gammel bil, sætte den i stand, gøre den rejseklar og få styr
på arbejdssituationen. Hør også om selve turen, de mange nye
venskaber samt meget mere af det, hun mødte på sin vej gennem
Europa.

Tirsdag den 17. september:

Mette Kathrine Jensen Stærk: ”Fra Thy til Christiania”
Mette Kathrine Jensen Stærk brugte et år på at besøge 80 forskellige spillefolk – fra Thy til Christiania; det vil hun fortælle om.
Og om hvordan uddød vendsysselmusik pludselig var levende i
Iowa. Det er beretningen om selvoplevede spillemandshistorier,
men man kan jo også arve historier, så nogle af de mest markante
afdøde spillemænd vil også optræde i fortællingerne og musikken.

Tirsdag den 1. oktober:

Poul Gudberg: ”Kan man forsvare en pædofil? – eller en morder?”
Er det overhovedet muligt? Hør om systemets regler og advokaters
muligheder og pligter, samt sager, som Poul Gudberg har været
involveret i. Hør om det fra en mand, for hvem det har været
hverdag i 42 år.

Tirsdag den 29. oktober:

Ole Sønnichsen: “One Dollar Man”
Bogen er netop udkommet – “One Dollar Man – historien om danskeren, der ændrede Anden Verdenskrig”, og den har fra starten
lagt sig ind som nummer 1 på bestsellerlisten over biografier.

Tirsdag den 12. november:

Ivonne Lindahl Pedersen: ”Tarmens magt – er det dig eller
den der bestemmer?”
Dette foredrag giver dig indblik i, hvordan de små væsner i tarmen
styrer og forstyrrer dig, hvordan din tarm og hjerne kommunikerer og hvordan din sammensætning af kosten kan danne grundlag
for blandt andet humørsvingninger og lavt energiniveau. Du får
redskaber til selv bevidst at kunne påvirke dine tarmbakteriers
velbefindende og dermed skabe de bedste forudsætninger for en
god hjernekemi.

Tirsdag den 26. november:

Catalina Pena-Guillen og Jesper Sørensen: ”Det glemte eksperiment”
I sommeren 1939 rejste 48 familier med skib til Venezuela. Familierne efterlod alt, hvad de ejede i Danmark, for at forfølge drømmen
om et bedre liv i et land, de næsten intet vidste om. Udvandringen
til Venezuela blev første gang, den danske stat aktivt arbejdede
for at oprette en koloni i et andet land, og det blev så markant en
fiasko, at man aldrig forsøgte igen.
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Tirsdag den 7. januar:

Morten Bonde: ”Dømt blind – hvad så?”
Morten Bonde – Senior art Director hos LEGO – har en øjensygdom, der langsomt gør ham blind. ”Hvordan finder jeg lys i livet,
når alting omkring mig synes at blive mørkt”? Det spurgte han
sig selv, da han blev ramt af stress og depression og ikke anede,
hvordan han skulle komme videre i sit liv.

Tirsdag den 21. januar:

Steen Ole H. Jørgensen: ”Fra almisse til velfærd for alle”
Foredraget gennemgår, hvordan det danske demokrati og velfærdsstaten udviklede sig i fem reformbølger fra ca. år 1800 til i dag.
Reformerne var i starten præget af store demokratiske og sociale
visioner. I dag er velfærdsstaten præget af krise, og de politiske
partier mangler visioner og nye ideer til at videreudvikle demokratiet og velfærdsstaten.

Tirsdag den 4. februar:

Gunhild Weisbjerg: ”Livet leves i flere spor”
Når de fleste af os lever et liv med ”sorrig og glæde” som grundvilkår, hvordan bærer vi så det ubærlige? Hvordan bevarer vi livsmodet og livsglæden, på trods af tårerne i vore minder? Hvordan
vender vi mismod til livsmod? Bliv inspireret af en livsklog og
kompetent foredragsholder, som vælger livsglædens og ukuelighedens spor, trods store livs-sår.

Tirsdag den 18. februar:

Lisbeth Weitemeyer: ”Genforeningens kvindeskikkelser – de
satte præg på 1920’erne”
Da Christian X red over den slettede grænse ved Frederikshøj Kro
ved Tarps den 10. juli 1920 med den lille pige foran sig på hesten,
var det den endelige markering af et genforenet Danmark. Vi
skal høre om nogle af tidens markante, danske kvindeskikkelsers
påvirkninger indenfor bl.a. kunst og kultur.

Tirsdag den 3. marts:

Poul Erik Rosenberg Jespersen: De danske konger – fyrige, flamboyante eller fyrstelige?”
Hvordan var de egentligt; de danske konger? Vi har lært om dem
i skolen, hørt om flotte bygninger, store fester og krige – hvoraf de
fleste blev tabt. Dette er en historisk, men samtidig uhøjtidelig fortælling om de danske konger og en del af dronningerne; om deres
sejre og nederlag, både nationalt og i privatlivet. Det er samtidig en
fortælling om et Danmark fra storhed til fald.

Tirsdag den 17. marts:

Christian Rimestad: ”75 år senere: De fem onde år i Horsens”
5. maj 2020 er det 75 år siden, den tyske besættelse af Danmark sluttede. Derfor er foråret 2020 oplagt til at kigge tilbage på den lokale
modstandskamp. Hvor hurtigt kom den i gang, og hvor mange gik
aktivt ind i kampen? Dannede Horsens fælles front mod den tyske
besættelsesmagt? Hvor stor betydning havde sabotagen mod bl.a.
jernbanerne? Hvordan stod Horsens, når det gælder nedkastning
af våben? Og hvad var det lige, der skete, da Horsens blev uofficielt
befriet 1. maj 1945? På basis af sine bøger om Horsens i årene 19401945 kaster journalist og forfatter Christian Rimestad et kritisk blik
på ”De fem onde år”.
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Sogneaftener 2019-2020
Sogneaftenerne afholdes henholdsvis i Sognehuset, Ørnstrupvej 23 og i Østerhåb Kirke. Det er
gratis at deltage, men der er mulighed for - i Sognehuset - at købe kaffe/te til kr. 30,-.

Torsdag den 5. september
2019 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Jesper Grønkjær: Sandheden om Nordkorea.
Tryllekunstner og tv-debattøren Jesper Grønkjær rejser kloden
rundt for at skabe smil.
Planen var enkel, men udførelsen svær: at rejse ind i verdens mest
lukkede land, og dér sprede dansk smil og humor blandt de sky
nordkoreanere.
Er vi på randen af en krig med Nordkorea, er det spil for galleriet
– eller er det OS, der ikke vil forstå Nordkorea, og deres måde at
se verden på? Bidrager vi i virkeligheden til at holde den nordkoreanske befolkning isoleret fra omverden?
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

Torsdag den 10. oktober
2019, kl. 19.00-21.00,
Østerhåb Kirke

Morten Pape: Guds bedste børn
Morten Pape er selv opvokset i det sociale boligbyggeri Urbanplanen på Amager, og han deltager jævnligt i debatten om bl.a.
socialt udsatte boligområder.
Hans seneste bog: ’Guds bedste børn’, er en skildring af unge på
kanten af samfundet – svigtet af omverdenen, fortabt i systemet, overladt til deres egen vrede. Det er samtidig en fortælling
om venskab, skyld, skam og forsoning. Forud ligger et stort
researcharbejde i den virkelige verden og dens systemer og
måder at håndtere og tage sig af samfundets udsatte på.
Gratis

Onsdag den 13. november
2019 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Ruth Brik Christensen: Ruth i krig
En levende og medrivende fortælling om at være den forstående og lyttende ”mor” for udsendte danske soldater. Som leder af
KFUMs Soldaterhjem har Ruth været med de danske soldater i
Irak, Libanon og senest i Afghanistan i 2013, og gennem hendes
arbejde vil vi få en anderledes vinkel på Danmarks militære
engagement i verdens brændpunkter.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage
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Tirsdag den 14. januar 2020
kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Astrid Munck: Min kunst og mit liv
Astrid Munck vil fortælle om, hvordan hendes opvækst i Afrika
præger hendes livssyn og den kunst, hun skaber hver dag. Johannes Munck, der er Astrids oldefar, startede Møltrup Optagelseshjem i 1912, og livet på et hjem for hjemløse mænd fik stor betydning for Astrids virke. Historien om Møltrup Optagelseshjem
blev også en del af Astrid Muncks historie. Efter foredraget vil der
blive mulighed for at købe kunst til specialpris, og alle deltagere
får en lille lommeengel med hjem.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

Tirsdag den 25. februar
2020 kl. 19.00-21.00,
Østerhåb Kirke

Marie Brixtofte: Kun når det regner
Marie Brixtofte fortæller om sin opvækst med sin far, den
populære Farumborgmester og Venstrepolitiker Peter Brixtofte,
som kæmpede med et massivt alkoholmisbrug. Et foredrag om
at vokse op med en far, der drikker, et indblik i omsorgssvigt og
kampen for at beskytte sin far og hans omdømme. Peter Brixtofte døde i 2016, og derfor fortæller Marie også om, hvordan
hun blev væltet omkuld af den store sorg.
I dag er Marie psykolog hos Børn, Unge og Sorg og bruger både
sin faglighed og sine personlige erfaringer i sit arbejde. Gratis

Onsdag den 25. marts 2020
kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Krista Korsholm Bojesen: Hvad er skam?
De fleste kender følelsen, men den er svær at få hold på og at tale
om. Psykolog og skamforsker Krista Korsholm Bojesen stiller
skarpt på begrebet og forklarer, hvorfor skammen fylder så meget
for os moderne mennesker. I dag er det op til det enkelte menneske at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Vores værdier er
ikke længere kollektive, de er blevet privatiseret. Mange oplever
det som en frihed, mens endnu flere føler sig skyldige og skamfulde. Krista Korsholm Bojesen giver et personligt bud på, hvordan vi genkender og arbejder med følelsen af skam. Det handler
om at trække nåden ind. Det nådige blik er nemlig det modsatte
af at skamme nogen ud. Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

For børn i alle aldre
Søndag den 19. januar
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke

Er der musik i kirken? En koncert for børn og barnlige sjæle.
En familiekoncert med Kalle (fra Ramasjang) og Frederik (organist i Buddinge Kirke). Kalle og Frederik undersøger sammen,
om der er musik i kirken, og hvad det er for en slags musik. Alt
fra liturgisk sang til gospel kommer under kærlig behandling.
Frederik guider Kalle rundt i kirken gennem en musikalsk
rundvisning, og alle bliver inddraget i både rytmer og sang.
Gratis entré
>>>
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Babysalmesang:

Onsdag formiddag er tæpperne bredt ud i kirkerummet klar til at
byde velkommen til babysalmesang. Igen i år inviterer vi forældre
med børn i alderen 3-12 måneder til babysalmesang i Østerhåb Kirke
for i fællesskab at synge nogle af de enkleste og smukkeste salmer. Vi
sidder på tæpper og synger, laver fagter, danser, bruger hånddukker
og vugger børnene i ca. en halv time - og hygger os derefter i våbenhuset med lidt godt til store og små. Kirkens organist Kristine Nissen
står for forløbet – sammen med sognepræst Sara Klaris Huulgaard
(hold 2 og 4) og sognepræst Kim Clemmensen (hold 1 og 3).
Det koster 100 kr. for deltagelse i 6 uger. Af pladshensyn
er tilmelding til Kirkekontoret nødvendig.

Hold 1 ...

begynder onsdag den 28. august kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 2. oktober.

Hold 2 ...

begynder onsdag den 23. oktober kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 27. november.

Hold 3 ...

begynder onsdag den 22. januar kl. 10.30-11.30 og slutter onsdag den 4. marts (pause i uge 7).

Hold 4 ...

begynder onsdag den 15. april kl. 10.30-11.30 og slutter onsdag
den 27. maj (pause i uge 19).

Gud og Pasta

… er gudstjenester i børnehøjde i Torsted Kirke på hverdage kl. 17.00.
Vi holder gudstjeneste sammen i en halv times tid med børnevenlige salmer og fortællinger fra Bibelen. Derefter går vi i Sognehuset,
hvor aftensmaden står klar til os, og vi kan hygge os en times tid.
Det er gratis for børn, voksne betaler 25 kr. for maden.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Sara Klaris Huulgaard og Kim Clemmensen vil stå for
gudstjenesterne.
Gud og Pasta afholdes følgende datoer:
Tirsdag den 10. september.
Torsdag den 24. oktober.
Tirsdag den 3. december.
Torsdag den 23. januar.
Søndag den 23. februar kl. 15.00-17.00 (fastelavn – kom gerne udklædte!)
Tirsdag den 31. marts.
Torsdag den 28. maj.
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Minikonfirmander

I foråret 2020 tilbyder vi igen minikonfirmandundervisning for
3. klassetrin fra Østerhåbskolen.
Undervisningen strækker sig over otte torsdag-eftermiddage.
Den begynder torsdag den 23. januar og slutter torsdag den
19. marts (vi holder pause i uge 7). Der er gudstjeneste ved minikonfirmanderne søndag den 22. marts kl. 16.00 i Østerhåb
Kirke. Eleverne vil modtage særskilt invitation på skolen.

Musik og sang
Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke

Velkommen til en halv times morgensang, lidt oplæsning og
en fortælling i kirken samt en dejlig kop kaffe med et rundstykke og en hyggelig snak i sognehuset.
I efteråret:
Torsdag den 22. august
		
Onsdag den 11. september
I foråret:		
Onsdag den 27. maj
		
Torsdag den 4. juni
		Tirsdag den 16. juni
- ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen

Sangaftner
kl. 19.00-20.30 i
Østerhåb Kirke:

Onsdag den 2. oktober, tirsdag den 17. december og tirsdag
den 10. marts kl. 19.00-20.30 inviterer vi til fællessang i
Østerhåb Kirke. Vi vil den første halve time synge en række
sange og høre lidt om baggrunden for dem, hvorefter der er
mulighed for at synge sange efter deltagernes valg. Midtvejs
bydes der på en kop kaffe og lidt sødt i våbenhuset.
Kom og vær med til en aften med fællessang, hvor vi både vil
nyde at synge de dejlige kendte og lære nogle fine nye sange
at kende. Der synges fra både Højskolesangbogen og den nye
Kirkesangbog.
Tirsdag den 17. december er en særlig sangaften med overskriften: Julesang-, fortælle- og hyggeaften med kaffe og knas
i våbenhuset. Der er mulighed for at komme med forslag til
sange, gerne inden d. 12. december til organist Kristine Nissen.
- ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen

>>>
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Voksenkoret

Voksenkoret mødes til sang torsdage fra kl. 18.00-20.00 (med
enkelte ændringer) i Østerhåb Kirke. Koret ledes af organist
Kristine Nissen. Vi indleder koraftenerne med at synge sange
fra Højskolesangbogen og øver derefter på korsatser, som vi i
løbet af året synger ved koncerter og gudstjenester i kirken. En
vigtig del af koraftenen er også kaffepausen med en hyggelig
snak og en småkage. Alle, der er glade for at synge, er velkomne, nodekendskab er ikke et krav.
Første korprøve i efteråret er torsdag den 29. august 18.00, efter
jul mødes vi igen torsdag den 23. januar. Koret medvirker ved
gudstjenesterne søndag den 3. november, 2. februar og 15. marts
samt koncert den 17. september, Julesang den 1. december og
Forårssang den 26. april.

Østerhåb Spirekor

I august 2019 startede Østerhåb Spirekor for alle sangglade
børn i 0.-2. klasse.
Sjov, sang, bevægelse og fællesskab! Derudover deltager Spirerne i julekoncert, forårskoncert og synger til Gud og Pasta i
Torsted Kirke.
Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde dit sangglade barn,
kontakt sangpædagog Anne Louise Krogh på sms tlf. 2077 9982
eller e-mail: alk@annelouisekrogh.dk.
Østerhåb Spirekor øver tirsdage kl. 14.10-15.00 i Østerhåb Kirke.

Østerhåb Børnekor

Inviterer hermed sangglade børn fra 3., 4. og 5. klasse til at
synge med i koret.
Vi øver hver tirsdag kl. 15.00-16.25 i Østerhåb Kirke.
Kunne du tænke dig at:
• blive en del af kirken og deltage som kor til forskellige typer
gudstjenester 11 gange pr. år
• komme på workshop og hyggedag med koret
• lære en masse om stemmen og udvikle dig musikalsk
• blive en del af et godt fællesskab
Så er du velkommen til at tilmelde dig hos korleder Anne
Louise Krogh på: alk@annelouisekrogh.dk el. tlf. 20779982
(snarest). Koret starter med at øve tirsdag den 20. august 2018.
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Litteraturkreds
To gange i efteråret og to gange i foråret holder vi Litteraturkreds i Sognehuset. Et begrænset antal
eksemplarer af hver titel kan lånes via kirkekontoret en måned inden hver Litteraturkreds. Tilmelding
senest en uge inden hver Litteraturkreds til Anne Kobberø: ako@km.dk Forplejning Kr. 30,- pr. aften.

Tirsdag den 8. oktober
kl. 19.00-21.00:

Morten Pape: ”Guds bedste børn”
En skildring af unge på kanten af samfundet –
svigtet af omverdenen, fortabt i systemet, overladt
til deres egen vrede. En fortælling om venskab,
skyld, skam og forsoning.

Onsdag den 20. november
kl. 19.00-21.00:

Agnete Friis: ”Sommeren med Ellen”
Et møde og et opgør med en fortid, Jacob har
gjort sit bedste for at fortrænge. En fortid som har
præget hans liv og ikke mindst hans forhold til
kvinderne i det.

Onsdag den 19. februar
kl. 19.00-21.00:

Jón Kalman Stefánsson: ”Fisk har ingen fødder”
Det er historien om en slægt fra begyndelsen af
det 20. århundrede og frem til i dag, en historie om
smerte og tab, om vold og et hav fuld af fisk som
du ikke må fange.

Tirsdag den 21. april
kl. 19.00-21.00:

Paul Young: ”Hytten”
HYTTEN beskæftiger sig med det tidløse spørgsmål: Hvor er Gud i en verden, der er hjemsøgt af så
ubeskrivelig en lidelse?

Dåbsklude-strikkeklub
Hver den første mandag i måneden – skiftevis om formiddagen og om aftenen – mødes man i
Sognehuset for at strikke og hækle dåbsklude til alle børn, der døbes i Østerhåb og Torsted Kirker. Herudover strikkes der også huer, sokker og tæpper til børn indlagt på fødeafdelinger og på
afdelinger til for tidligt fødte børn. Vi har mønstre, opskrifter og garn - DU skal selv medbringe
strikkepinde størrelse 2,5 eller 3,0.
Vi mødes følgende datoer

Kl. 10.00-12.00: 7. oktober, 2. december, 2. marts, 4. maj.
Kl. 19.00-21.00: 4. november, 3. februar, 6. april, 8. juni.
11

Spis sammen

”Spis sammen aftener”

At spise hjemmelavet mad sammen skaber ofte rammen for
gode samtaler og hyggeligt samvær. Og maden smager ofte
bedre, når man har nogen at spise den sammen med!
Alle er derfor velkomne til Spis Sammen – par såvel som enlige. Udover at spise og tale sammen, skal vi også synge lidt fra
Højskolesangbogen. Det koster Kr. 50,- for mad inkl. vand og
kaffe som betales til arrangementet.
Tovholder Ruth Hedegaard.
Tilmelding senest fredag før arrangementet til Kirkekontoret
på: 7564 2364.
Torsdag den 19. september, tirsdag den 15. oktober, torsdag
den 28. november, onsdag den 15. januar, mandag den 10.
februar, torsdag den 19. marts. Alle dage fra kl. 18.00-20.30.

Kirkefrokost

Den sidste søndag i månederne september, oktober, november, januar, februar og marts byder menighedsrådet på en let
kirkefrokost i Sognehuset efter gudstjenesten. Det er uformelt,
hyggeligt samvær i en halv times tid, og det koster ikke noget.

Sogneudflugt

Årets sogneudflugt finder sted i begyndelsen af maj. Nærmere
oplysninger vil blive bragt i kirkebladet for marts/april/maj 2020.

Sensommertur

Efterårets udflugt finder sted til august. Nærmere information
følger i et senere kirkeblad.

Konfirmationer i Østerhåb
Kirke 2020

Lørdag den 2. maj kl. 11.00:
Bankagerskolens 8.y ved Anne Kobberø
Bededag den 8. maj kl. 9.00:
Østerhåbskolens 8.a. ved Kim Clemmensen
Bededag den 8. maj kl. 11.00:
Østerhåbskolens 8.b. ved Kim Clemmensen
Søndag den 10. maj kl. 9.00:
Østerhåbskolens 8.c. ved Sara Klaris Huulgaard
Søndag den 10. maj kl. 11.00:
Østerhåbskolens 8.d. ved Anna Sofie Andersen

12

