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Se fotografier af
årets konfirmander
bagerst i bladet.
Nyplantet efeu på Østerhåb Kirkegård

At vælge den gode del!?
Sommerperioden betyder
for de fleste tid og plads til
at nyde de lyse nætter sammen med gode venner og
familie. En tid til at bryde
hverdagens gøremål – med
det, som får alle hverdagene til at hænge sammen.
Det handler jo ikke kun
om at slænge sig i solstolen, men om at gøre det,
som man ellers kan have
vanskeligt ved at få plads
til midt i hverdagene.
Den svenske teolog og
præst, Tomas Sjödin,
brugte en studieorlov til
at reflektere over netop
pausen; hvilen. Det kom
der bogen ”Det sker, når
du hviler” ud af. Han skriver om, hvad hvile er, og
hvad den gør ved os. Han
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konstaterer, at ”hvile” ikke
kun er at tage en (ekstra)
lur på sofaen. Hvile kan
også være at ligge på knæ i
haven med havehandskerne på, at snøre løbeskoene
og få endnu nogle kilometer i skoene, bruge timer i
værkstedet, eller hvad der
nu giver ny energi og nye
perspektiver. Hvilen er dér,
hvor vi vælger den gode
del, som giver hverdagene
liv, mening og fylde.
I én af de bibelske fortællinger møder vi søstrene
Martha og Maria, som
får besøg af Jesus. Martha kaster sig straks over
alle de nødvendige(!?)
gøremål i huset, når der
nu er kommet en gæst.
Maria derimod sætter sig
sammen med Jesus og
lytter til, hvad han har at
fortælle – til Marthas store
frustration. Hun synes jo,
at Maria burde tage sin del
af værtsskabet på sig. Men
Jesus svarer Martha: ”Martha, Martha! Du gør dig
bekymringer og er urolig
for mange ting. Men ét er
fornødent. Maria har valgt
den gode del, og den skal
ikke tages fra hende”.

Det er ikke altid nemt at
vælge den gode del. Nogle
mennesker har en evne til
midt i hverdagens gøremål at lade vasketøj være
vasketøj og hvile sig midt i
bunkerne. Andre kan ikke
høre deres egne tanker for
larmen fra bunkerne og
nullermænd. Og diverse
bunker og nullermænd
kan vel også blive sundhedsskadelige i længden…
Men lad os øve os i det
med den gode del, og må
sommerens hvile – med
alle dens skønne gøremål –
finde os hver især, så vi om
ikke andet så indimellem
kan vælge den gode del,
der får hverdagene til at
hænge sammen.
God sommer!
Sara Klaris Huulgaard

Menighedsrådsvalg 2016
Orienteringsmøde

tirsdag den 13. september kl. 19.00
Menighedsrådene i hele
Danmark er i fuld gang
med planlægningen af det
kommende menighedsrådsvalg. Det er vi også i
Torsted.
Til efteråret skal der findes
nye kandidater. Alle, der
har lyst til at bidrage til det
kirkelige arbejde, er mere
end velkomne. Vi søger en-

gagerede mennesker med
lyst og energi til at deltage
i et meget afvekslende
menighedsrådsarbejde.

Der er en række faste
opgaver, som skal løftes i
menighedsrådet, så der er
brug for folk med forskellige kompetencer.

Menighedsrådet er repræsentanter for menigheden,
så det er derfor ønskeligt,
at rådet afspejler sognets
sammensætning.

Menighedsrådets hovedopgaver:
• Arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (ikke præsterne)
• Ansvarlig for kirkens økonomi
• Virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
• Sørge for de mange tilbud til alle i sognet: børn og
unge, børnefamilier, ældre mennesker

Det er værd at overveje at
stille op – eller måske kender du nogle, som kunne
være interesseret?
Derfor: MØD OP!
Gurli Hokland
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Tryghed til livet
Katrine Anker-Møller Nielsen

Jeg benytter her en kærkommen lejlighed til at
udtrykke min glæde over
siden Østerhåb Kirkes
indvielse i september
2011 at have fået kirkens
støtte i min hverdag. Siden
december 2012 har jeg også
fået den glæde at være
medlem af menighedsrådet i Torsted Sogn.
At være sognebarn under
Torsted Sogns kirker og
fællesskab giver tryghed i
hverdagene: den tryghed
man behøver for at bevare
sig selv i livets aktiviteter.
Jeg modtager omsorg, hver
gang jeg kommer enten i
kirken eller sognehuset og
har mulighed for at reflektere og erkende følelser og
fornemmelser midt i den
travle hverdag.
Jeg blev døbt af min farfar,
som var præst i Klosterkirken i Horsens. Jeg forestiller mig hans store varme
dåbshånd og sender ham
ofte varme tanker, fordi
han gjorde mig til en del
af Folkekirken med dens
fællesskab og uudtømmelige overskud til at rumme
mennesker. Min farfar gav
mig min naive barnetro
på godhed og tryghed og
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med sin hånd mindet om
at være favnet, skønt jeg er
menneskelig og har
tusind fejl.
Man behøver nogens
kærlighed for at bevare sin
trygge jordforbindelse i
hverdagens udfordringer.
Sagt på en anden måde
behøver man tryghed og
kærlighed og en fast havn
for at turde springe ud i
hverdagen. Denne funktion har kirken for mig;
når jeg med sikkerhed
ved, at jeg har kirken og
fællesskabet i ryggen, tør
jeg godt hoppe ud i livet.
Som de fleste andre har
jeg masser af ønsker, og
med trygheden i kirken og
fællesskabet i baghovedet
tør jeg gå efter drømmen:
i mit liv med mine børn,
i mine forventninger til
min sociale formåen, og i
mine evner på mit arbejde.
Således har kristendommen også en praktisk
funktion i mit liv. Kirken
og troen tilbyder mig
hjælp i hverdagen: hjælp til
at bære livet – og hvem har
ikke brug for det? Jeg henter overskud, hvor jeg kan,
fx. også i en bronzefigur,
"Nænsom Bærer", som jeg

har købt af min arbejdsplads, der tidligere udstillede værker af forskellige
kunstnere.
Alle mennesker har
brug for en tryg havn, et
fikspunkt i hverdagen. Et
sted man er velkommen,
uanset hvad man kommer
med, og hvordan man har
det. Tryghed er et menneskeligt behov og ikke
noget at skulle bortforklare! Alle er til alle tider
velkomne i kirken og sognets fællesskab, 24-7. Jesu
kærlighedslære er: alle er
værdifulde mennesker,
ingen er uden værdi.
Det har derudover enorm
værdi i troen at være en del
af noget større end én selv.

Jeg har læst, at det er sundt
og livsforlængende for et
menneske at have en tro på
noget eller nogen. For mig
er det uvurderligt i min
hverdag at tro. Gud elsker
mig trods alle mine tusind
fejl. Jeg gør mit bedste for
at gøre det rigtige i mit liv,
og det er en enorm lettelse,
at der er en der elsker mig,
uanset hvor godt jeg lykkes
i mine forsøg på at være et
acceptabelt og kompetent
menneske!
Min naive barnetro har jeg
som nævnt fået af min farfar. ”Nu titte til hinanden”
var en af hans yndlingssalmer. I denne salme og

i kristendommen er man
uden videre velkommen
og indbudt. Kristendommen redder mig ofte fra
tristhed: når jeg i troens
altfavnende univers ved,
at jeg er god nok og ok,
kan jeg fortsat være naiv,
optimistisk, kærlig og
godtroende. Men jeg kan
også være vred eller snu,
afvisende og bedrevidende
i min hverdag, uden at
det kolliderer med min
berettigelse til tro, kirke
og Guds kærlighed. Selv
min stædighed er ok. For
kristendommen rummer
det hele menneske – ikke
kun glansbilledet!

Jeg tænker, at mange tror,
de ikke er frelste nok til
at kunne være bekendt at
bruge kirken og fællesskabet. Sådan er det ikke!!
Alle har lov at drage fordel
og nytte af kirkens omsorg,
og man skal ikke gøre sig
fortjent. Man er allerede
indbudt. Alt, hvad det
kræver, er, at man åbner sit
hjerte og sine sanser og lader sig fortælle, at det man
gør er godt nok, at man er
et ok menneske!!
Katrine Anker-Møller
Nielsen, glad medlem af
menighedsrådet i Torsted
Sogn.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
Juni
5. 2.s.e. trinitatis
12. 3.s.e. trinitatis
19. 4.s.e. trinitatis
Juli
3. 6.s.e. trinitatis
10. 7.s.e. trinitatis
17. 8.s.e. trinitatis
24. 9.s.e. trinitatis
August
7. 11.s.e. trinitatis
14. 12.s.e. trinitatis
21. 13.s.e. trinitatis

Torsted Kirke
kl. 11.00 SH
kl. 11.00 AB
kl. 11.00 BK*

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

BK
AB
BK
ASA

kl. 11.00 AA
kl. 11.00 AA
kl. 11.00 BK

Juni
26. 5.s.e. trinitatis

kl. 11.00 AA

Juli
31. 10.s.e. trinitatis

kl. 11.00 ASA

August
28. 14.s.e.trinitatis

kl. 11.00 AB

AB
AA
SH
BK
ASA

Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Anne Bro Assenholt
Sara Klaris Huulgaard
Benjamin Würtz Knudsen
Anna Sofie Andersen

* Indsættelse af Benjamin Würtz Knudsen
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Arrangementer
Juni
9. Menighedsrådsmøde kl.
18.00 i Sognehuset
22. Sommerudflugt kl.
9.30 til kl. ca. 17.30 (Se
omtale i bladet)

August
16. Sommerkoncert kl.
19.00 i Østerhåb Kirke (Se
omtale i bladet)
17. Menighedsrådsmøde kl.
18.00 i Sognehuset
25. Lyngtur kl. 9.30 til
kl. ca. 15 (Hold øje med
kirkens hjemmeside for
nærmere program)

Der gøres opmærksom på,
at dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat
fra møderne kan ses på
Torsted Sogns hjemmeside
www.torstedkirke.dk
På hjemmesiden kan man
også læse menighedsrådets
årsberetning 2016 og få indblik i, hvad rådet har arbejdet med i det forgangne år.

Sara Klaris Huulgaard går på barselsorlov.
En præstekjole er en
generøs uniform, men efterhånden kan de mange
meter stof alligevel ikke
skjule en vis ”knopskydning”. Vi venter nemlig
vores 3. barn i slutningen
af juli. Jeg går derfor på

barselsorlov d. 16. juni
og vender tilbage igen i
foråret 2017. Benjamin
Würtz Knudsen ansættes
som barselsvikar, og jeg er
sikker på, at hele sognet
vil tage godt imod ham,
ligesom jeg selv og min

familie blev taget godt
imod, da vi var helt nye i
Torsted.
Vi ses derude på veje og
gader trillende med barnevognen.
Sara Klaris Huulgaard

Rådyr på kirkegården
I det tidlige forår har kirkegården været plaget af rådyr,
som rev planter op og spiste
af roserne.
Kirkegårdspersonalet har
forsøgt forskelligt for at
holde dem væk. De har
spredt hjortetaksolie, der
lugter kraftigt og skulle

virke skræmmende. De
har sat poser på pinde, der
blafrer som fugleskræmsler.
Bedst har det virket, at de er
kommet ved 5.45-tiden for
at jage dyrene ud.
Nu er problemet overstået
for i år, men man må nok
desværre indstille sig på, at

det kan blive et tilbagevendende problem en måneds
tid i foråret, hvor der endnu
ikke er mad nok i skoven til
dyrene.
Torsted Menighedsråd
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Besøg en næsten 100-årig HAVE!
Onsdag d. 22. juni kan
du komme med på sommerudflugt.
Vi skal besøge en næsten
100-år gammel have, hvor
der til den tid forhåbentlig
er en herlig duft af roser og
mange spændende blomstrende buske og stauder.
Vi skal med på en rundvisning i haven og spise lidt
frokost i Den Gyldne Hane.
Herefter er der mulighed
for at kigge nærmere på
haven, væksthusene eller
besøge Kolding Miniby.
I de tre væksthuse er der

blandt andet Rhododendron og Cameilia.
Kolding Miniby holder til
i Geografisk Have. Det er
en miniature version af
Kolding by, der illustrerer det bymiljø der var i
perioden fra 1860 til 1870.
Minibyens huse er bygget i
størrelsesforholdet 1:10.

Det koster 100 kroner at
deltage – og beløbet betales
i bussen på selve dagen.

På vejen hjemad besøger vi
en spændende kirke – og
får lidt historie om den.
Bussen afgår fra pladsen
ved Torsted Kirke kl. 09,30
– og vi forventer at være
hjemme igen ca. 17,30.

Vi håber du har lyst til at
deltage.

Sommerkoncert med
Anne Linnets trio
Tirsdag den 16. august
kl. 19.00 giver Anne Linnet koncert i Østerhåb
Kirke.
Koncerten byder på genhør med sange vi kender
og kan synge med på som Barndommens Gade
og Tusind Stykker. Anne
Linnet vil også synge
sange fra sit samarbejde
med Johannes Møllehave
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og præsentere nogle af sine
nye koraler eller salmer,
som udgives i år.
Med sig har hun Jesper Bo
Hansen på keyboard og
Julie Lindell som kor.
Der er plads til 250 i kirken.
Billetter kan købes på
forhånd på Kirkekontoret i kontorets åbningstid
– salget begynder torsdag
den 4. august kl. 16.00.

Du kan tilmelde dig
turen ved at kontakte
Kirkekontoret i kontorets
åbningstid, og der åbnes
for tilmelding fra tirsdag
d. 7. juni.

Gurli Hokland
Ruth Sønderskov Møller

Billetterne koster 100 kr.
pr. stk., og der kan højest
købes 4 billetter pr. mand.
Indtægten går ubeskåret
til Kirkens Korshær i
Horsens.
Torsted Menighedsråd

Konfirmationer i Østerhåb Kirke 2016
I år er 5 dejlige klasser med
unge mennesker blevet
konfirmeret fra Østerhåb
Kirke. Vi vil fremover
bringe billederne af årets
konfirmander i kirkebla-

det, så I har mulighed for
at følge med. Det er helt
særlige dage – med spændt
forventning, glade smil og
feststemte unge og voksne.

Vi ønsker konfirmanderne alt det bedste i
deres videre færd…

8.c. fra Bankagerskolen

Bagerst fra venstre:
(Sara Klaris Huulgaard) – Martin Aagaard Rasmussen – William Jens Kjærhus – Marcus de Place – Rasmus Munkholm
Pedersen – Malte Lykke Nørtoft Thomsen – Victor Rosvang Jørgensen – Andreas Sebastian Misfelt – Mathias Bjørn Helding
Dausell
Forrest fra venster:
Kristian Høi Liboriussen – Emma Kathrine Thomsen – Mie Stokholm Tirsvad – Sarah Elisabeth Thomsen – Stine Rindom
Jensen – Emma Iversen – Agens Ring Leth – Patrich Willert Klærke
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8.a. fra Østerhåbskolen

Bagerst fra venstre:
(Anne Assenholt) – Iben Brunhøj Winther – Tobias John Feldt – Ditte Winther Jensen – Frederik Gosvig Fischer – Anna
Caroline Lindved – Anton Lysgaard Laursen – Camilla Malte Borg Hansen – Johannes Fogh Sejersen – Alberte Bavn Andersen
– Mathias Bruun Poulsen
Forrest fra venstre:
Jonas Lundgaard Cramer – Mathilde Tranekjer Zachariassen – Gustav Esbjørn Pløen Sivertsson – Amalie Gaarde Eilersen
– Sophia Halle – Victor Dam Andresen – Kamilla Bothilde Frank – Victor Holm Edvardsen – Cecilie Rasmussen – Jacob
Lundsgaard Neve – Mathias Bach Franck

8.b. fra Østerhåbskolen

Bagerst fra venstre:
(Anne Assenholt) – Rasmus Bøje Henriksen – Johannes Roldsgaard Tærsbøl Rasmussen – Mathias Vinter Poulsen – Daniel
Kjærgaard Andersen – Nicolai Hamborg Simonsen – Oliver Lykke Josephsen – Malthe Skov Snedker – Simon Østergaard
Madsen – André Skou Rasmussen – Flora Flytkjær Broersma – Caroline Kolding Damgaard
I midten fra venstre:
Mikkel Henrik Møller van Hauen – Thomas Juul Petersen – Victor Teist Norup – Magnus Steffen Nørregaard
Forrest fra venstre:
Camilla Mortensen – Freja Møller – Laura Kjær Hansen – Alberte Søsted Poulsen – Laura Jørgensen – Julie Malmkjær – Emilie
Kjelstrup Rau – Christina Rønning Petersen Agens Ring Leth – Patrich Willert Klærke
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8.c. fra Østerhåbskolen

Bagerst fra venstre:
(Sara Klaris Huulgaard) – Lasse Buch Hermansen – Malthe Gyldendal Mønsted – Simon Stourup Rytter Larsen – Marcus
Ørnfeld Frost Jensen – Oliver Flemming Nortvig Mortensen – Christian Lang Ørnfelt – Hans Christian Jensen – Simone BennPetersen – Sofie Barnekow Jensen – Louise Mølgaard Skovgaard Rasmussen
Forrest fra venstre:
Signe Schack – Sofie Finnedal – Nathja Eriksen – Emma Mark Phillip – Maria Nygaard Jensen – Lea Ellegård Kokholm – Natali
Godthaab Nielsen – Sofie Amalie Brogaard Hansen – Lærke Gade Nielsen

8.d. fra Østerhåbskolen

Bagerst fra venstre:
Alexander Kronborg Leth – Oliver Lindgaard Paulsen – Tobias Dalsgaard – Oliver Holst Rasmussen – Jesper Kristensen – Rikke
Storm Blomgren – Sofie Hartmann Hansen – Astrid Brounbjerg Bennedsgaard – Christian Aabo Salling – Mads Daugaard –
Rasmus Flou Larsen – Mads Hougaard Jensen – Thomas Ryszard Stefanowski – (Sara Klaris Huulgaard)
Forrest fra venstre:
Nicolai Uldum Skibsted – Liva Stobberup Pedersen – Emma Rye Olesen – Caroline Outzen Brønd – Emma Birkemose Nielsen
– Kamilla Schreiber Milo Mortensen – Mille Fuglsang Madsen – Maria Kragsborg Wiksel – Natasja Vium Kamper – Pernille
Heimdal Pedersen – Helene Riis Jensen
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Hvor henvender jeg mig?
Dåbsgudstjeneste
tilbydes lørdag før sidste
søndag i måneden kl. 11 –
skiftevis i Østerhåb Kirke
og i Torsted Kirke.
Gudstjenesten er offentlig.
Sidste søndag i måneden
ingen dåb under højmessen.
Kirkebilen
kører til alle gudstjenester,
sogneaftener og lignende
arrangementer.
Bestilling af kirkebilen
kan ske ved henvendelse
til Kirkekontoret i kontorets åbningstid, dog inden
fredag kl. 12.

Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. Torsted Kirke)
Email: torsted.sognhorsens@km.dk Tlf.: 7564 2364
Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.
www.torstedkirke.dk
Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10
Kordegn Ove Bruun – Email: okbr@km.dk
Kordegnemedhjælp – Lene Friis Kanstrup – Email: lfka@km.dk
Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.
Sognepræst Anne Bro Assenholt
Tlf.: 6073 1305 – Email: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard (barsel)
Barselsvikar Benjamin Würtz Knudsen
(Se telefonnummer på kirkens hjemmeside)
Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Ørnstrupvej 33 – Tlf.: 2046 9997 – Email: abb@km.dk
Træffes ikke mandag.
Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo
Tlf. 4014 2364 – Email: lgrb@km.dk
Graver Hans Jørgen Christensen – Tlf. 2257 7098 – Email: hjc@km.dk
Organist Kristine Nissen – Tlf. 9721 7055 – Email: krni@km.dk
“Torsted Kirke & Sogn”
udgives af Torsted menighedsråd.
Redaktion: Anne Assenholt (ansv.), Sara Huulgaard, Gurli Hokland,
Katrine Anker-Møller Nielsen, Lisbeth Lykke Green og
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