Torsted Sogn
Østerhåb & Torsted kirker
Sæson 2020-2021
Koncerter 2020-2021
Søndag den 22. november
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 Opera-Akademiet
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
Sydkorea, hvor hun optrådte ved
gallamiddagen.

Lørdag den 5. december
kl. 14.00 i Østerhåb Kirke:

Julesang med børnekorene under ledelse
af Anne Louise Krogh. De første advents- og juletoner samt
gode fællessalmer.

Torsdag den 17. december
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke::

Julesang og juleknas. Vi inviterer igen til en munter aften med
julesang, julehistorie og juleknas i Østerhåb Kirke.

Torsdag den 14. januar
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke:

Nytårskoncert med domorganist Birgitte Ebert,
Ribe Domkirke. 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.

Onsdag den 24. februar
kl. 20.00 i Østerhåb Kirke:

KIRA SKOV – TRIO. Kira Skov debuterede i 2001 med rockgruppen Kira and The Kindred
Spirits. Siden debuten har hun
etableret sig som en mange facetteret sangerinde og sangskriver,
der med en naturlig lethed bevæger sig mellem jazz og rock.
I 2018 kom hendes meget roste album “The Echo of You” dedikeret til hendes afdøde mand Nicolai Munch-Hansen. Koncerten
i Østerhåb kirke vil have denne plade som sit primære omdrejningspunkt.
Entre 100kr (går ubeskåret til Kirkens Korshær)

Lørdag den 20. marts
kl. 15.00 i Østerhåb Kirke:

Koncert med Clemens Knejterne. Clemens Knejterne er
garant for charme,
højt humør og
sprød acapellasang,
når de inviterer til
en underholdende
korkoncert. Al musik er arrangeret af Knejterne selv, og du vil
kunne høre alt fra klassiske salmer og sange over medleys til
moderne poparrangementer. Clemens Knejterne udspringer af
Skt. Clemens Drengekor og består af 30 unge mænd i alderen
16-22 år, som deler en fælles glæde ved sang. Clemens Knejterne
har optrådt i adskillige kirker, til sølvbryllupper, fødselsdags- og
firmafester og leverer således en professionel og nytænkende
koncertoplevelse. I foråret 2020, under coronakrisen, blev
Clemens Knejterne desuden landskendte som koret, der sang
sammen, men dog hver for sig.

Onsdag den 14. april
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke:

Orgelkoncert med Lars Rosenlund Nørremark. ”Jorden
rundt på 60 minutter.” Publikum tages rundt i hele verden
igennem orgelmusik. Eksempler: Tonemalerier over Nilens store vande, Julenatsfejring
hos Hopi Indianerne i USA, Kristi Himmelfart hos en italiensk menighed i Pennsylvania i USA og Frederik 6’s begravelse i Roskilde Domkirke. Lars medbringer AV-udstyr
og storskærm, så publikum kan følge med i
løjerne ved orglet nede fra kirken.

Søndag den 18. april
kl. 15.00 i Østerhåb Kirke:

Forårssang Voksenkoret og Børnekorene under ledelse af
Kristine Nissen og Anne Louise Krogh. En dejlig time med
korsang, orgelmusik, læsninger og fællessalmer.
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Højskoleformiddage 2020-2021
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 1. september:

Henning Frandsen: ”Min farmor og andre faldne Kvinder”
Foredraget skal med udgangspunkt i Henning Frandsens farmors
historie handle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet
havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet
faldne kvinder. Nogle af dem fødte børnene i dølgsmål, og slog
dem måske oven i købet ihjel.

Tirsdag den 15. september:

Casper Krohn: ”Danmarks vilde natur”
Kom med ud i den “vilde” danske natur, hvor der ikke er nogen
kære mor, og hvor hvert dyr tænker på sig selv i den evige kamp
om overlevelse. Et foredrag om skønheden i naturen. Gennem
historier og fotografier fortæller Casper Krohn om sine allerbedste
oplevelser fra den danske natur.

Tirsdag den 29. september:

Helge Teglgård: ”Syng dig sund”
Det er skønt at synge sammen – kan det også være sundt? Omfattende forskning viser den positive virkning af sang: et bedre
åndedræt er til gavn for fysikken; fokusering på bevægeapparat og
holdning kan vi give kroppen et løft; nye sange og melodier stimulerer hjernens evne til fornyelse. Vi skal selvfølgelig også synge.

Tirsdag den 27. oktober:

Deniz B. Serinci: ”Danskere, der drager i hellig krig i Syrien,
hvorfor?” Deniz B. Serinci er journalist og er lige kommet hjem fra
Syrien, hvor det lykkedes at få danske kvinder og mænd fra terrorgruppen Islamisk Stat (IS) i tale. Det blev til timelange og dybdegående
interviews, hvor de blev spurgt: Hvorfor drog de i hellig krig? Hvordan
forklarer de IS’ handlinger? Hvad synes de nu, hvor IS er nedkæmpet?
Er de skuffede, fortryder de og vil de tilbage til Danmark?

Tirsdag den 10. november:

Suzi Elena Apelgren: ”Naver - Med håndværkerne på valsen”
De fleste har hørt om de vandrende håndværkere, naverne. De færreste tror, at de stadig eksisterer. Sammen med sin mand, journalisten
Morten Bergholt, har Suzi fulgt de vandrende håndværkere i over 6 år
og de har fået et sjældent indblik i deres normalt lukkede verden.

Tirsdag den 24. november:

Poul Erik Rosenberg Jespersen: ”Danmark rundt i vikingernes
fodspor” Fascinationen af vikingetiden har vi vel alle. Dette foredrag binder gennem en præsentation af kendte og mindre kendte
vikingesteder i Danmark vikingetiden sammen og giver et samlet
billede af denne store tid i vores historie, hvor Danmark blev
samlet og kristnet, mens de vilde vikinger hærgede og handlede i
England. Vikingernes markedsplads i Ribe, Harald Blåtands imponerende kompleks i Jelling, Kongshallen i Lejre, begravelsespladsen Lindholm Høje, vikingeskibene i Roskilde, den imponerende
vikingebegravelse i Ladby, Kanhavekanalen på Samsø, Kongsgården i Erritsø, Trelleborgene med den nyeste borg ved Køge.... >>>
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Tirsdag den 5. januar:

Anne Valbjørn Odgaard: ”Kun med hjertet ser man godt.
Antoine de Saint-Exupéry - Den lille prins”

Tag med Den lille prins, som er landet på jorden for at finde
en ven, på rejse rundt i universet i en fortælling om alt det, der
er vigtigt: livet, døden, kærligheden, omsorgen for det nære.
Den lille prins er en af verdens mest læste børnebøger, og er
samtidig en utrolig vigtig bog for voksne, det er et eventyr, et
sørgeligt og seriøst et af slagsen, men også livsbekræftende og
lindrende - god til at forstå verdens gåder igennem, god til at
lindre ensomhed, god til at genfortrylle din verden.
Tirsdag den 19. januar:

Jan Tvernø: ”Røverhistorier fra alverdens støvede landeveje”

Tirsdag den 2. februar:

Carsten Winther: ”Tragedien på Indlandsisen”

Tirsdag den 2. marts:

Mette Kathrine Jensen Stærk: ”Evald Tang Kristensen – Verdens største folkemindesamler”

Jan Tvernø holder foredrag, fordi han gerne vil medvirke til at
afmystificere og afdramatisere den fantastiske verden, vi lever
i ved at fortælle om underholdende og lærerige interkulturelle
møder med helt almindelige mennesker, i eksempelvis Sudan,
Iran, Bolivia, Mongoliet eller Papua Ny-Guinea.
Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08. Med
Mylius-Erichsen i spidsen for 28 mand drog den hidtil største
danske videnskabelige ekspedition i sommeren 1906 med
ekspeditionsskibet ”Danmark” til det totalt ukendte Nord-østGrønland. To år senere vendte ekspeditionen tilbage uden sin
leder og 2 af hans medhjælpere. Vi skal høre om tragedien i
”79-fjorden” men også om nogle af de mange ekspeditioner,
der har forsøgt at løse gåden om de tre mænds skæbne.

Der bliver fortalt om Evald Tang Kristensens liv – verdens
største folkemindesamler, fortalt anekdoter, læst op af breve
samt spillet musik som Evald Tang Kristensen har indsamlet.
Mette Kathrine Jensen Stærk vil også både selv synge og synge
sammen med de fremmødte.
Tirsdag den 16. marts:

Helle og Amalie Asmild: ”Et lille lys i et stort mørke - Armenien og Karen Jeppe”

Foredrag og koncert med armensk musik med Helle og Amalie
Asmild. Beretningen om det armenske folkemord og danskeren Karen Jeppe – Armeniernes Mother Theresa.
Tirsdag den 13. april:
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Jesper Kold: ”Hitlers fotograf”

Foredraget handler om Adolf Hitlers personlige fotograf,
Walter Frentz, der besøgte Danmark under Augustoprøret i
1943 og som spillede en direkte rolle i samarbejdspolitikkens
sammenbrud i Danmark. I løbet af foredraget skal vi se billeder
fra hans tid i Danmark, fra Hitlers hovedkvarterer Berghof og
Ulveskansen samt mange flere.

Sogneaftener 2020-2021
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,-.

Tirsdag den 8. september
2020 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Carsten Egø Nielsen: ”Pigerne fra Sprogø”
Christian Keller, overlæge ved de Keller’ske anstalter, oprettede i
1923 internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder.
Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle
af skæbnerne. Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne, samt om lukningen i 1961.
Foredragsholder Carsten Egø Nielsen er uddannet historiker fra
Odense Universitet. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og
nutidige billeder.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

Tirsdag den 27. oktober
2020 kl. 19.00-21.00,
Østerhåb Kirke

Mette Bording Nybo: ”Lev stærkt - dø smukt.
Om at turde sige farvel”
I maj 2019 døde Thomas. Han blev 45 år. Knoglemarvskræft
nedbrød langsomt hans krop. I månederne op til og i ugerne
efter hans død skrev hans hustru Mette Nybo bogen “Lev
stærkt – dø smukt”.
Hør om et helt særligt menneskes sidste år på jorden. Om
hvordan han greb de særlige stunder med sine tre sønner. Om
som familie at tage sorgen på forskud. Om at sørge og leve
sammen som en helende proces. Om troen på det gode og på
kærlighedens frisættende kraft. Og om, hvordan man sammen
kan tage styring over et liv i kaos, så man både før, under og
efter døden kan finde mening og livslykke.
Gratis

Onsdag den 18. november
2020 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Lars Bønding: ”Sirius Patruljen”
Med baggrund i 26 måneders tjeneste ved Slædepatruljen
SIRIUS, fortæller tidligere patruljemand Lars Bønding om sine
oplevelser i verdens største nationalpark, der er beliggende i
Nordøstgrønland.
Under lysbilledforedraget, som består af ca. 150 dias, beskrives
den storslåede arktiske natur, dagligdags livet under slæderejser og på hovedstationen, sammenholdet, strabadserne samt
det helt specielle fællesskab mellem mænd og hunde – kort
sagt et indblik i hvordan en oplevelse for livet bliver til.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage
>>>
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Tirsdag den 26. januar
2021 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Lone Vesterdal: ”Robust”
Sognepræst Lone Vesterdal fortæller om robusthed, der inden
for de seneste 20 år har udviklet sig til et massivt forskningsfelt,
og der er svar i hyldemeter af litteratur. Det siger i sig selv noget
om, at mennesker har brug for et sted at hente kræfter. Når det
kommer til de mest afgørende områder i vores liv, sundhed,
trofast kærlighed fra vores nærmest, et langt liv, kan vi ofte være
uden indflydelse. Vi bliver ikke spurgt, om vi vil miste, være
syge eller angste. I de situationer er der en enorm lettelse i at
sige, at ”her er jeg magtesløs, her må en anden træde til”.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

Tirsdag den 9. marts
2021 kl. 19.00-21.00,
Østerhåb Kirken

Jan Grarup: ”Hvor jernkorsene gror”
Jan Grarup tager os med helt ind bag facaden. Fra han som ung
fotograf dækker sin første konflikt, over sit misbrug af alkohol
og stoffer, diagnosticeringen med PTSD og livet som ene forældre for tre børn efter ekskones død til en verden som prisvindende international krigsfotograf. Foredraget er en tour de
force, med dybt personlige historier og private billeder, der aldrig
tidligere er blevet vist, af en af verdens bedste krigsfotografer.
Gratis

Tirsdag den 20. april
2021 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Jesper Grønkjær: ”Smil på Dødens Avenue
- Et rejseforedrag om at finde håb og smil i livet”
Kodeordet i foredraget er rummelighed, åbenhed, ansvar. Både
over for verden, men også for sit eget liv. At man selv må tage
ansvar for at få det liv, man syntes er godt at leve. Jesper fortæller om sine rejser og ekspeditioner til nogle af verdens allerfjerneste steder. Særligt er der fokus på sidste rejsen til verdens
farligste land, Honduras, hvor der sker 20 mord om dagen.
Med gadepræsten Alvin Anderson var Jesper i selskab med
bandeledere, gangstere, narkokartellet, toppolitikere osv. Bl.a.
havde han hemmelige møder med den frygtede kvindelige
massemorder ”Hun-djævelen”, der menes at have begået 400
mord. I fængslet fandt hun troen på Gud og arbejder nu på at
hjælpe folk i livets skyggeside. Dermed kredser foredraget også
meget omkring ondskab, tilgivelse og næstekærlighed.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage
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For børn i alle aldre
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 2. september kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 7. oktober.

Hold 2 ...

begynder onsdag den 21. oktober kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 2. december.

Hold 3 ...

begynder onsdag den 20. januar kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 3. marts.

Hold 4 ...

begynder onsdag den 7. april kl. 10.30-11.30 og slutter onsdag
den 19. maj.

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 22. september.
Torsdag den 29. oktober.
Tirsdag den 1. december.
Torsdag den 21. januar.
Søndag den 14. februar kl. 15.00-17.00 (fastelavn – kom gerne udklædte!)
Tirsdag den 23. marts.
>>>
Tirsdag den 18. maj.
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Minikonfirmander

I foråret 2021 tilbyder vi igen minikonfirmandundervisning for
3. klassetrin fra Østerhåbskolen.
Undervisningen strækker sig over otte torsdag-eftermiddage.
Den begynder torsdag den 28. januar og slutter torsdag den
25. marts (vi holder pause i uge 7). Der er gudstjeneste ved minikonfirmanderne søndag den 28. marts kl. 15.00 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:
Onsdag den 26. august
		
Torsdag den 10. september
I foråret:		
Onsdag den 26. maj
		
Tirsdag den 8. juni
		
Torsdag den 17. juni
- ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen

Sangaftner
kl. 19.00-20.30 i
Østerhåb Kirke:

Torsdag den 22. oktober og onsdag den 3. marts kl. 19.0020.30 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. Den 3. marts vil vi også synge fra den nye Højskolesangbog, der udkommer november 2020.
Torsdag den 17. december kl. 19.00 er der sangaften med overskriften: Julesang og juleknas.
En munter aften med julesang, julehistorier og juleknas. 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) 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 17. september kl. 18.00,
efter jul mødes vi igen torsdag den 21. januar. Koret medvirker
ved gudstjenesterne søndag den 4. oktober, 6. december, 7.
februar og 21. marts Derudover medvirker koret ved Forårssang
den 26. april.

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@km.dk.
Østerhåb Spirekor øver tirsdage kl. 14.10-15.00 i Østerhåb Kirke.

Østerhåb Børnekor

For alle sangglade børn fra 3., 4., 5. og 6. klasse
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 gudstjenester og arrangementer
• 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@km.dk el. tlf. 20779982
Ved redaktionens afslutning var der på grund af covid19
endnu ingen afklaring omkring hvornår og hvordan
børne- og spirekor kan begynde den nye sæson.
Begge kor vil igen i 2020-2021 blive en del af sognets liv.
Følg med på kirkens hjemmeside og facebook for nærmere information.
>>>
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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 Sara Klaris Huulgaard: sakh@km.dk
Forplejning Kr. 30,- pr. aften.
Tirsdag den 6. oktober
2020 kl. 19.00-21.00:

Thomas Korsgaard: ”Hvis der skulle komme et menneske forbi”
Thomas Korsgaards roman følger en families følelsesmæssige
forfald. Faren er ved at gå fallit og moren er deprimeret og bruger sine dage foran computerskærmen. Børneflokken er derfor
overladt til sig selv - især den 13-årige Tue, der klarer sig igennem sine ungdomsår med småkriminalitet og løgne i skolen.

Onsdag den 25. november
2020 kl. 19.00-21.00:

Stine Pilgaard: ”Meter i sekundet”
Da hendes kæreste får et job som underviser på en vestjysk
højskole, rejser bogens fortæller fra storbyens upersonlige
travlhed og direkte i favnen på en bunke overglade økolærere
og nysgerrige naboer, der alle brænder af passion for fællessang
og lokalsamfundet.

Tirsdag den 23. februar
2021 kl. 19.00-21.00:

Kristian Bang Foss: ”Frank vender hjem”
I Hvidovre er Frank vokset med sin mor og sin afdøde far, Rock
Tage. Nu er Frank sammen med Thea fra den ultra-velhavende
Holmberg-familie. I familiens storslåede sommerhus i Skagen
stiger Franks frygt for at blive afsløret som en sørgelig proletar,
og på mystisk vis forsvinder han væk en dag.

Onsdag den 7. april
2021 kl. 19.00-21.00:

Tomas Espedal: ”Året”
”Året” er en bog om at elske den samme hele livet - selv når
kærligheden ikke bliver gengældt. Det er en bog om aldring,
desperation og dødslængsel, om stilstand og gentagelse. Findes
denne uforgængelige og uforglemmelige kærlighed virkelig?
Og er den stadig mulig at finde i vores tid?

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
10

Kl. 10.00-12.00: 7. september, 2. november, 11. januar, 1. marts, 3. maj.
Kl. 19.00-21.00: 5. oktober, 7. december, 1. februar, 12. april, 7. juni.

Diverse arrangementer
Spis sammen

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.
Vi spiser sammen følgende datoer:
Torsdag den 17.september, tirsdag den 13. oktober, tirsdag
den 17. november, onsdag den 20. januar, tirsdag den 16.
februar, torsdag den 18. marts. Alle dage fra kl. 18.00-20.30.

MandeMonopolet i Torsted

Socialt samvær for mænd.
Vi mødes i Sognehuset den 2. onsdag i måneden kl. 10.30 – 12.30.
I MandeMonopolet skal der være tid til at spise sammen, til
at få sig en god snak med andre på kryds og tværs. Her er mulighed for at dele sine interesser med andre, lære hinanden at
kende og have nogle hyggelige timer sammen.
Det er MandeMonopolets medlemmer, der selv skal være med
til at fylde timerne ud.
Der vil være en mindre brugerbetaling på kr. 20,- pr. gang for
mad og drikke.
Man kan skrive til sognepræst Kim Clemmensen
(e-mail: kc@km.dk) for yderligere oplysninger.
Vi mødes:
12. august, 9. september, 14. oktober, 11. november, 9. december,
13. januar, 10. februar, 10. marts, 14. april, 12. maj, 9. juni.
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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 2021.

Sensommertur

Efterårets udflugt finder sted til august. Nærmere oplysninger
vil blive bragt i kirkebladet for juni/juli/august 2021.

Konfirmation

Konfirmationer i Østerhåb Kirke 2021
Lørdag den 24. april kl. 11.00:
Bankagerskolens 8.y ved Anne Kobberø
Bededag den 30. april kl. 9.00:
Østerhåbskolens 8.a ved Sara Klaris Huulgaard
Bededag den 30 april kl. 11.00:
Østerhåbskolens 8.b ved Sara Klaris Huulgaard
Lørdag den 1. maj kl. 11.00:
Østerhåbsskolens 8.e ved Anna Sofie Andersen
Søndag den 2. maj kl. 9.00:
Østerhåbskolens 8.c ved Kim Clemmensen
Søndag den 2. maj kl. 11.00:
Østerhåbskolens 8.d ved Kim Clemmensen
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