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Foråret så sagte kommer...
Kig i bladet og se, hvad det bringer i Torsted Sogn.

#detvihartilfælles
Forleden så jeg et kort videoklip med en, nu tidligere, vagabond. Den kristne
tro havde altid fulgt ham,
ligesom Bibelen var en del
af baggagen i barnevognen. Han dukkede op til
gudstjenesterne, missionsmøderne eller kaffen i sognegårdene, men
mødte sjældent et åbent og
imødekommende fællesskab. Oftest gik han fra ”at
være åndeligt søgende, når
jeg gik ind i kirken eller
missionshuset til at være
åndeligt sørgende, når jeg
forlod den”.
I 2017 sætter Folkekirken
fokus på #detvihartilfælles. Med afsæt i den sidste
nadver Skærtorsdag sættes
gang i samtalen: ”Hvad er
det gode fællesskab?”

Fællesskaber findes i mange forskellige former og
størrelser. Og det kan både
være en ting eller et sted,
vi er en del af. Men fælles
for dem alle bør være, at
det er et sted, hvor vi er
i fælles skabelse. Et sted,
hvor man ikke udelukker
andre, men derimod åbner
sig op for omverdenen. Så
vi ikke efterlader nogen
sørgende, efter at de har
søgt netop vores fællesskab.
Påskemåltidet er i sin form
og egenart et kærlighedsmåltid, hvor selv Peter og
Judas i sin tid spiste med.
Her er der plads selv til
fornægteren og forræderen. Den sidste nadver er
billedet på det ideelle fællesskab, som er op til os at

stræbe efter.
Den sidste nadver gentages
i søndagsgudstjenestens
nadver, hvor vi inviteres
til at spise sammen også med dem, der ikke
nødvendigvis er en del af
vores øvrige fællesskaber.
Nadverritualet giver os
muligheden for fælles at
genskabe kærlighedsmåltidet, på trods af alt det der
ellers måtte skilles os fra
hinanden.
Årets fokus på #detvihartilfælles ønsker at huske
os på påskemåltidet som
et kærlighedsmåltid. At
tænke nærmere over vores
fællesskaber, og hvad de
bygger på. Så vi hele tiden
husker, vi er fælles om at
skabe. At vi ikke er sammenspiste, men derimod
spiser sammen.
#glædeligpåske
Kim Clemmensen

Nadveren er et
kærlighedsmåltid,
hvor der er plads
til alle.
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Ny præst i Torsted Sogn

Mit navn er Kim
Clemmensen, jeg er 42
år og bor med min familie
i Horsens. Pr. 1. januar
2017 er jeg blevet ansat
som præst ved Torsted og
Østerhåb Kirker.
Efter jeg blev cand.theol.
i 2008, har jeg i knap 8 år
arbejdet som sognepræst.
Først i Aalborg, henholdsvis i Sankt Markus Sogn
og Hasseris Sogn. Siden
har jeg arbejdet i Brædstrup-Tønning-TrædenGrædstrup-Sønder Vissing
Pastorat. Før det, arbejdede
jeg 14 år som boghandler.

Den vigtigste teologiske
opgave i dag, ser jeg i
at formidle det kristne
budskab ind i den hverdag
og det liv, vi lever lige nu.
Derfor forsøger jeg altid at
tale et sprog, man kan forstå. Jeg møder mennesker
i øjenhøjde samt arbejder
for, at de mennesker, der
kommer til kirken - om
det er en konfirmand, en
dåbsfamilie eller en af
sognets ældre - altid vil
føle sig velkomne og finde
mening, glæde og fællesskab i kirkens rum.
Skal jeg i et kort resumé
Jeg takker menighedsrådet
finde frem til den røde tråd for deres indstilling af mig
- i det jeg har beskæftiget
som jeres præst, og jeg
mig med – er det, at jeg i
takker også for den måde,
de sidste 22 år har været i
hvorpå I alle har modtaget
tæt kontakt med mange
mig i den forløbne tid.
forskellige mennesker.
Det er et spændende arBåde i kortere og længere
bejde, som jeg ser frem til
perioder. Lyttet mig frem
i Torsted Sogn, ligesom jeg
til deres behov, og ud fra
ser frem til at lære hele sogderes ønsker og situation
net endnu bedre at kende.
har jeg rådgivet og vejledt
dem. Jeg søger at skabe
Kim Clemmensen.
den menneskelige relation – ikke i kraft af mit
embede, men ud af respekt
for det menneske, der står
over for mig.
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Orientering
At være provst i Horsens
Provsti, som er landets
tredjestørste provsti, må
betegnes som et fuldtidsjob.
Provst Annette Bennedsgaard blev den 8. maj 2014
ansat som 60 % provst og
40 % præst i Torsted Sogn.
Provstiet er i en rivende
udvikling med mange nye
tiltag og strukturændringer.
I Torsted Menighedsråd har
vi godt kunnet fornemme,
at den nævnte fordeling
ikke hang sammen.

Vi besluttede derfor at gå
i dialog med provsten og
efterfølgende med biskop
Henrik Wigh- Poulsen.
Biskoppen viste stor forståelse for problemstillingen
og ville arbejde videre med
sagen.
Resultatet blev, at Annette
Bennedsgaards provstestilling blev opgraderet til en
100 % stilling med fortsat
tilknytning til Torsted
Sogn. Vores præstestilling på 40 % blev desuden
opgraderet til 50% . Det er

en beslutning, som både
menighedsrådet og vores to
præster er glade for. Dette
er baggrunden for, at vi
netop har kunnet indsætte
og sige velkommen til Kim
Clemmensen som 50%
præst.
Gurli Hokland

Sogneindsamling 2017
Del din søndag med verdens mest udsatte

kender den blandt andet fra
lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra
Lukasevangeliet.

Søndag d. 12. marts 2017
håber Torsted Sogn at sende
så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet
får mulighed for at give
verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Derfor er ideen om at dele
med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er
begrebet næstekærlighed
ofte oppe at vende. Ideen
om at tage sig af sin næste,
både naboen og den fremmede, går dog tusindvis
af år tilbage i både vores
kultur og kristendom. Vi

Meld dig som indsamler på Kirkekontoret på
tlf.: 75642364 eller send
en mail på lfka@km.dk
allerede nu - og del din
søndag med verdens mest
udsatte mennesker. Vi
begynder i Sognehuset kl.
12. Der er en bid mad at gå
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Foto: Mikkel Østergaard

ud på – og der er kaffe på
kanden, når man er tilbage
igen. Vi slutter senest kl. 15.
Det nytter! Ved sidste års
Sogneindsamling blev
der på landsplan samlet
12 millioner kroner ind til
verdens fattigste lande.
Vel mødt!

Påskemåltid i Østerhåb Kirke.

Skærtorsdag aften den 13. april kl. 19.00
Påskeugen strækker sig fra
Palmesøndag, hvor Jesus
gør sit indtog i Jerusalem –
over korsfæstelse og død til
opstandelsen påskemorgen.
Vi har i et stykke tid
ønsket, at påskeugens
forskellige gudstjenester
i højere grad skal afspejle
den historie, som foregik i
Jerusalem i disse dage.
Gudstjenesten på Skærtorsdag får derfor i år
en anden karakter. Det
var den aften, hvor Jesus
fejrede påskemåltidet med
sine disciple. Det var også
den sidste nadver inden
hans død - og det er den
dag, som ligger bag nadverfejringen i søndagens
gudstjeneste.

Vi dækker derfor op med
et langbord i kirkens midtergang – og serverer et
let måltid. Vi begynder kl.
19 – og i en god times tid
flettes måltid og gudstjeneste sammen. Der lægges op
til refleksion, vi skal synge
– og vi skal bryde brødet
sammen.

Af hensyn til opdækningen beder vi om tilmeldingen til Kirkekontoret
senest tirsdag den 11. april
– i kontorets åbningstid.
Anne Assenholt.

Skærtorsdagsmåltid

Vi deler brødet med hinanden...
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Marts
5. 1.s. i fasten
12. 2.s. i fasten
19. 3.s. i fasten
21. Refleksionsgudstj.

kl. 11.00 AA K
kl. 11.00 KC **
kl. 11.00 BWR * V
kl. 19.00 AA

April
2. Mariæ Bebudelse
9. Palmesøndag
13. Skærtorsdag NB!

kl. 11.00 BWR
kl. 11.00 KC ***/P
kl. 19.00 AA

			

(se omtale)

14. Langfredag
16. Påskedag
23. 1.s.e. påske

kl. 11.00 BWR
kl. 11.00 AA
kl. 11.00 BWR

Maj
7. Konfirmation
12. Konfirmation
12. Konfirmation
13. Konfirmation
14. Konfirmation
14. Konfirmation
21. 5.s.e. påske
25. Kristi Himmelfart

kl. 11.00 BWR
kl. 9.00 AA
kl. 11.00 AA
kl. 11.00 AA
kl. 9.00 BWR
kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 KC
kl. 11.00 ASA
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Marts
26. Midfaste

kl. 11.00 AA k/S

April
17. Anden påskedag
30. 2.s.e. påske

kl. 11.00 KC
kl. 11.00 AA k

Maj
28. 6.s.e. påske

kl. 11.00 SH

AA Anne Bro Assenholt
BWR Benjamin Würtz Rasmussen
SH Sara Klaris Huulgaard
KC Kim Clemmensen
ASA Anna Sofie Andersen
k
K
*
**
***
S
P
V

Kirkefrokost
Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Minikonfirmandgudstjeneste kl. 16.00
i Østerhåb Kirke
Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp
Døvegudstjeneste kl. 13 i Torsted Kirke
Sommertid begynder
Påskesang i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Voksenkoret medvirker ved gudstj.

Arrangementer
Marts
1. Gud og Pasta kl. 17.00 i
23. Voksenkor kl. 18.00Torsted Kirke
20.00 i Østerhåb Kirke
(Fastelavn. Kom udklædte )
28. Højskoleformiddag kl.
2. Menighedsrådsmøde kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
18.00 i Sognehuset
29. Menighedsrådsmøde kl.
2. Voksenkor kl. 18.0018.00 i Sognehuset
20.00 i Østerhåb Kirke
30. Voksenkor kl. 18.005. Koncert med ensemblet
20.00 i Østerhåb Kirke
Psalmodie kl. 16.00 i
Østerhåb Kirke
April
9. Voksenkor kl. 18.005. Gud og Pasta kl. 17.00 i
20.00 i Østerhåb Kirke
Torsted Kirke
12. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp kl. 12.00 fra
Sognehuset

9. Påskesang kl. 16.00 i
Østerhåb Kirke

14. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset

19. Babysalmesang kl. 10.30
i Østerhåb Kirke
(opstart for hold 4)

16. Luther & Lagkageforedrag kl. 19.00 i Østbirk
Præstegård

20. Voksenkor – afslutning
kl. 17.00-20.00 i Sognehuset

16. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke

20. Sidste frist for tilmelding til sognerejsen til
Lutherbyerne.

21. Refleksionsgudstjeneste
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke
22. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset

25. Luther & Lagkageforedrag kl. 19.00 i Nim
Sognegård
26. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset

Maj
2. Menighedsrådsmøde kl.
18.00 i Sognehuset
3. Sogneudflugt kl. 12.00ca.18.00
17. Gud og Pasta kl. 17.00 i
Torsted Kirke
18. Morgensang kl. 9.0011.00 i Torsted Kirke
30. Morgensang kl. 9.0011.00 i Torsted Kirke
30. Luther & Lagkageforedrag kl. 19.00 i Tolstrup
Sognegård

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.
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Nye faciliteter i Sognehuset.
I begyndelsen af det nye
år kunne Torsted Menighedsråd glæde sig over, at
vi i Sognehuset har fået et
længe ønsket og tiltrængt
projekt realiseret. I de to
konfirmandstuer/mødelokaler er der nu installeret helt ny teknik. Det
betyder, at både lyden og
muligheden for at vise billeder og film er forbedret
væsentligt.

Hvert lokale er udstyret
med en projektor, så undervisere og foredragsholdere
har let adgang til at vise tekster og billeder i forbindelse
med oplæg. Desuden er der
en ekstra stor skærm i den
ene ende, hvilket er perfekt,
når der skal vises film.

Moderniseringen har
bestået sin prøve ved årets
første Højskoleformiddag.
De mange deltagere var
Hvis der var mange til stede særdeles begejstrede for
til et arrangement, har det
fornyelsen.
desværre ikke altid været
tilfredsstillende med hensyn til især lydkvaliteten.
SOGNEUDFLUGT 2017
Det problem er nu løst. Når
I skrivende stund er
det store lokale er i brug,
aftalerne ikke faldet
har vi nu tre sæt højtalere:
helt på plads, men sikto i hver ende af lokalet og
kert er det, at vi skal
et sæt i midten.
på sogneudflugt
onsdag den 3. maj
kl. 12 til ca. 18.
Der bliver afgang fra
Sognehusets parkeringsplads i bus – og så
skal vi opleve, om den
søde, milde maj atter
har gjort skoven grøn.

Der er rigtig mange forskellige arrangementer i
vores Sognehus. Vi håber
derfor, at brugerne får en
positiv oplevelse, når de
både kan se og høre, hvad
der foregår!
Gurli Hokland.

Der er indlagt kaffepause med boller og
lagkage, og der vil også
være noget entré, derfor koster udflugten
100 kr., som betales
ved tilmeldingen.
Der åbnes først for
tilmeldingen onsdag
den 19. april på Kirkekontoret, og deltagelse sker efter først-tilmølle-princippet.

Vi glæder os – vel mødt!
Kim Clemmensen, Benjamin Würtz Rasmussen og
Anne Assenholt.
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Det nye menighedsråd i
Torsted Sogn
Gurli Hokland (formand):
Jeg er med i menighedsrådet for at være med til at skabe
de bedste rammer for kirkens udvikling. Vores kirke skal
være synlig i lokalsamfundet, så alle får kendskab til den
store mangfoldighed i Torsted Sogn. Jeg vil fortælle, at
kirken er et rum, hvor man kan være sig selv og føle sig
tryg, og at alle er velkomne.
Frede Spangsbjerg Jørgensen:
Jeg er blevet formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget,
da jeg tidligere har beskæftiget mig med det område og
synes, det er spændende. Jeg vil gerne være med til at gøre
kirke og kristendom synlig.

Jette Christensen:
Jeg genopstillede til menighedsrådet, fordi jeg stadigvæk
synes, det er et spændende arbejde. Som folkevalgt kasserer og kontaktperson kan jeg bruge mine kompetencer, og
så håber jeg, at jeg kan være med til at gøre en forskel.

Jørgen Rye Pedersen:
Jeg har siddet i menighedsrådet i en periode og prøvet alt,
hvad man som medlem i et sådant råd kan blive udsat for:
indvielse af Østerhåb Kirke, ansættelse af provst/præster
og en biskop. Jeg har siddet i rådet med mange spændende og inspirerende medlemmer, og jeg glæder mig til
samarbejdet med de nye.
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Jørn Anders Yde Møller:
Frivilligt arbejde er nødvendigt, ellers går Danmark i stå.
Frivilligt arbejde i menighedsrådet er meget givende, jeg
har prøvet det før ved opførelsen af Østerhåb kirke. Jeg har
altid i min voksentid arbejdet med byggeri, og så er det
jo dejligt, at min erfaring herfra kan anvendes i kirkeligt
regi. Jeg er valgt som næstformand og bygningskyndig.
Lene Nedergaard Thorup:
Jeg ønsker, at kirken skal være en del af vores lokale liv,
og jeg vil gerne, at kirken skal kunne tiltrække alle, som
bor i Torsted. Der skal være traditioner – men også gerne
plads til fornyelse.

Lisbeth Lykke Green:
Jeg har boet i Torsted siden 1967 og har i alle disse år nydt
at bo med udsigt til Torsted Kirke. Jeg har været medlem
af menighedsrådet i 2 perioder og vil gerne fortsætte med
at støtte et aktivt kirkeliv med sang, musik og samvær for
alle aldersgrupper.

Ole Højbjerg:
Jeg sad også i menighedsrådet i sidste periode. Arbejdet har for mig været meget givende, samarbejdet med
mange engagerede ansatte og kolleger i rådet, der virkelig
arbejder for at gøre kirken interessant. Det fik mig til at
genopstille. Jeg var kirkeværge i sidste periode og er foreløbig valgt til posten igen for indeværende år.
Per Bentsen:
Efter at have boet i Torsted siden 1971 og arbejdet samme
sted var det naturligt fortsat at yde en indsats her. Menighedsrådet har sammen med vore præster og øvrige samarbejdspartnere spillet en væsentlig rolle i vort lokalområde,
ved at igangsætte en række initiativer, der er med til at synliggøre vores kirke ud fra de værdier, som kirken står for.
Jeg vil gerne være med til fortsat at udvikle dette arbejde.
10

Ruth Hedegaard:
Jeg har været med i MR i 12 år og tager nu endnu en periode. Mine interesseområder er planlægning af de mange
arrangementer samt kunst og udsmykning af Østerhåb
Kirke og Sognehus. Et af de nye arrangementer i sognet
er Spis Sammen. Her glæder jeg mig over at lave mad til
de par og enlige, som gerne vil nyde et måltid i hyggeligt
selskab. Jeg ser frem til samarbejdet i det nye råd.
Susanne Kongerslev Jakobsen:
Jeg valgte at søge ind i menighedsrådet efter anbefaling.
Jeg havde også tænkt tanken, da jeg finder en ro i mig selv
ifm. kirkegang. Det lyder spændende at kunne være med
til at præge vores sogn, hvor vi snart har boet i 25 år. Jeg
vil gerne være en del af ”Arrangementsudvalget”; eller der,
hvor der er brug for det.
Thomas Jørgensen:
Det er min første valgperiode i Torsted Menighedsråd. Jeg
går ind i sognearbejdet med åbent sind og af interesse for
kirken. Jeg vil gerne bidrage til, at der fortsat er et rigt kirkeliv i Torsted Sogn til gavn for hele menigheden. Jeg har
tilbudt min arbejdsindsats i koncertudvalget og kommunikationsudvalget samt i menighedsrådets daglige arbejde.
Turid Anja Haagensen:
Grunden til, at jeg ønskede at komme i menighedsrådet,
er, at jeg ønsker at være med til at skabe et rum omkring
kirken, som både er udgangspunkt for at formidle det
kristne budskab, men også for kulturelle arrangementer,
som giver fællesskab i vores sogn.
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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 Rasmussen
Tlf.: 2267 1435 – Email: bwk@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Kim Clemmensen
Tlf.: 2122 0464 – Email: kc@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.), Gurli Hokland, Lisbeth Lykke
Green og Lene Friis Kanstrup.
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