Torsted Sogn
Østerhåb & Torsted kirker
2017 . juni-august . 37. årgang . nr. 2

Det er sommertid! Læs i bladet - om taknemmelighed, dåbsklude, konfirmander, udflugter, koncert og kirkelige apps.

Taknemmelighed gør os lykkelige
– ikke omvendt…
Det er sommer… Det er tid
til ferie, badeture, is, grillaftener og hygge. Det er
alt det, vi har drømt om og
længtes efter i den mørke
vinter, men måske oplever
vi alligevel ikke den følelse
af lykke, som vi havde
forventet… For ofte kan vi
sidde med alle de gode kort
på hånden: en god familie,
et godt arbejde, en rimelig
økonomi - og alligevel
have fornemmelsen af at
mangle noget væsentligt…

… Måske ér det, fordi
glæden og taknemmeligheden ikke altid afhænger
af alt det, vi faktisk har,
men derimod af vores syn
på tilværelsen … Jeg hørte
engang én sige det sådan
her: Det er ikke lykken
i hverdagen, der gør os
taknemmelige, men
taknemmeligheden,
der gør os lykkelige! En
anden sagde det sådan her:
Det er ikke modgang, der
gør mennesker ulykkelige,
det er derimod manglende
taknemmelighed, der skaber rum for modløsheden.

... Taknemmeligheden
hænger sammen med
forundringen. Ofte er vi
tilbøjelige til at fokusere
på alt det, vi kan brokke
os over. Vi fokuserer på,
hvorfor der er så meget
ondt i verden. Taknemmeligheden spørger i stedet:
Hvorfor er der i det hele
taget noget til - og ikke
ingenting? Og hvorfor er
der også så meget godt i
verden?
… Taknemmeligheden har
sit udspring i opfattelsen af
livet som en gave – fra Gud
- og ikke som noget, vi har
ret til eller krav på.
				
Anne Assenholt

Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
(Lars Busk Sørensen)
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EKSTRA SOGNEUDFLUGT
tirsdag d. 20. juni kl. 12 – 18.
Der har været stor interesse for årets sogneudflugt –
så stor, at alle, der ønskede
det, ikke kunne komme
med.
Derfor har menighedsrådet besluttet at gentage udflugten i juni måned. Det
vil være samme program
som udflugten i maj.

• Vi besøger Koldinghus
med rundvisning
i udstillingen
HIMMELSTEN

Turen koster 100,- kr.
Tilmelding samt betaling kan ske ved henvendelse til Kirkekontoret
i åbningstiden SENEST
den 15. juni.
Der er afgang fra Sognehusets parkeringsplads i bus
kl. 12. Hjemkomst ca. kl.
18. Vel mødt
Menighedsrådet.
• Der er indlagt kaffepause
med boller og lagkage på
Skamlingsbanken

Peter Brandes’ udsmykning i
Nørremarkskirken.

• På vejen hjem skal
vi se Peter Brandes’
udsmykning i
Nørremarkskirken i Vejle.

Sommerkoncert med Ester Brohus
Tirsdag den 15. august kl.
19.00 giver Ester Brohus
med band koncert i
Østerhåb Kirke.

Næstekærlighed står højt
på dagsordenen hos Ester
Brohus, der gennem de
sidste mange år har spillet
over 100 koncerter årligt bl.a. en lang række i landets
lukkede fængsler.
I fængslerne giver Brohus
ikke kun en musikalsk oplevelse, hun får i den grad
også noget tilbage fra de
skæbner, hun møder inden
for murene.
Der er plads til 250 i kirken.

Billetter kan købes på
forhånd på Kirkekontoret i
kontorets åbningstid
– salget begynder torsdag
den 3. august kl. 16.00.
Billetterne koster 100
kr. pr. stk., og der kan
højest købes 4 billetter
pr. mand.
Koncerten er primært for
dem, der bor i sognet.
Indtægten går ubeskåret til
Kirkens Korshær i Horsens.
Torsted Menighedsråd
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”Fra Texas til Torsted – fra Florida til
Fjerritslev – de strikker alle dåbsklude”
I oktober 2016 fik sogneog hospicepræst Ann Maj
Lorenzen fra Thorsager,
Bregnet og Feldballe Kirker
en ide. I stedet for at strikke karklude, skulle man
strikke noget med mening i. Som ivrig strikker,
begyndte hun at prøvestrikke forskellige mønstre
til dåbsklude. Tanken
bag dåbskluden er, at den
ligger på døbefonten, den
dag barnet skal døbes. Når
barnet er døbt, skal det
tørres med dåbskluden, og
efter gudstjenesten gives
dåbsbarnet kluden med
hjem til minde om dagen
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og til påmindelse om
dåben og dens betydning.
Dåbskluden viser kristne
motiver og er strikket i
bomuldsgarn.
Siden november 2016
har den ide spredt sig til
store dele af Danmark og
endda også ud over landets
grænser.
Også til Torsted – hvor menighedsrådet også gerne
vil give dåbsbørnene og
deres familier en gave for
livet. På udvalgte mandage genlyder sognehuset
således allerede af flittige

strikkepinde – og enkelte
hæklenåle – når frivillige
mødes for at strikke dåbsklude. Snakken går lystigt,
og der deles flittigt ud af
erfaringer og gode råd, alt
imens der arbejdes på livet
løs. Der er mange forskellige motiver og sværhedsgrader at vælge imellem,
alt efter hvor erfaren, den
enkelte er. For det handler
ligeså meget om det sociale
fællesskab som om slutproduktet – selve dåbskluden.

Der snakkes og strikkes
ivrigt i Sognehuset.

Mikas på 5 måneder
kender endnu intet til
størrelser på strikkepinde
eller strikkemønstre og
kan knap huske sin egen
dåbsdag, hvor han som den
første i Torsted Sogn fik en
dåbsklud med hjem. Men
hans mor, Pernille Kragelund Bielefeldt, synes dåbskluden er et godt initiativ,
og at det er spændende at
modtage en dåbsklud på
Mikas’ vegne. Så er der noget, som kan hjælpe Mikas
til at tænke tilbage på dåben, når han bliver ældre.
I anledning af 500 året for
reformationen, modtog

Mikas en dåbsklud med
Lutherrosen som motiv.
Lutherrosen var Martin
Luthers personlige segl, og
motivet er en rose, hvori
der er et hjerte med et kors.
Motivet symboliserer troen
på den korsfæstede Jesus
Kristus samt liv og kærlighed, glæde og fred.
Kim Clemmensen

Dåbsklud med
Lutherrosen

HAR DU LYST AT VÆRE MED I ET SOCIALT FÆLLESSKAB
FOR AT STRIKKE DÅBSKLUDE?
Vi mødes i Sognehuset
om mandagen, og i starten vil vi skifte mellem at
mødes om formiddagen
og om aftenen.
Du skal selv medbringe
strikkepinde str. 2,5 eller
3,0. Garn og mønstre får
du med hjem.

Kom og vær med i
Torsted Sognehus
12. juni kl. 10-12
7. august kl. 19-21
4. september kl. 10-12
2. oktober kl. 19-21
6. november kl. 10-12
Tilmelding kan ske til
Ruth Hedegaard, telefon
40 95 67 51 - mail: ruth.
hedegaard@stofanet.dk

eller Lisbeth Green,
telefon 40 86 87 15 – mail:
lisbeth@green.dk

Send gerne en SMS eller
mail, hvis det er muligt.
På Facebook kan du
finde siden ”Dåbskluden”,
og du kan følge gruppen
”Vi strikker dåbsklude”.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
Juni
4. Pinsedag
5. Anden Pinsedag
11. Trinitatis
18. 1.s.e. trinitatis
Juli
2. 3.s.e. trinitatis
9. 4.s.e. trinitatis
16. 5.s.e. trinitatis
23. 6.s.e. trinitatis

Torsted Kirke
kl. 11.00 AA
kl. 10 i Lunden
kl. 11.00 SKH
kl. 11.00 SKH

kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 KC
kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 SKH

August
6. 8.s.e. trinitatis kl. 11.00 SKH
13. 9.s.e.trinitatis kl. 11.00 KC
20. 10.s.e. trinitatis kl. 11.00 AA
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Juni
25. 2.s.e. trinitatis

kl. 11.00 KC

Juli
30. 7.s.e. trinitatis kl. 11.00 AA
August
27. 11.s.e. trinitatis kl. 11.00 AA
AA
SKH
KC
ASA

Anne Bro Assenholt
Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anna Sofie Andersen

Arrangementer
Juni
5. Provstigudstjeneste
kl. 10.00 i Lunden

August
1. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset

7. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset

7. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00 i Sognehuset

12. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00 i Sognehuset

15. Sommerkoncert
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke
(se side 3 i bladet)

13. Luther & Lagkageforedrag kl. 19.00 på Sct. Ibs
Skole
14. Morgensang kl. 9.00 i
Torsted Kirke
20. Ekstra sogneudflugt
kl. 12.00-kl. ca. 18.00

Lyngtur/Sensommertur
den 24. august 2017
Dette års lyngtur går til
Gammel Estrup. Vi får en
omvisning med fortællingen om ”den vilde greve”,
Jørgen Scheel, der var optaget af både oplysningstidens rationalitet og romantikkens store følelser. Når
vi har spist frokost, vil der
være tid til at opleve stedet
på egen hånd, inden bussen
kører retur til Torsted.

16. Babysalmesang (opstart
hold 1) kl. 10.30 i Østerhåb
Kirke.
22. Morgensang kl. 9.00 i
Torsted Kirke
23. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset

Vi håber at finde lidt lyng
på vejen hjemover, hvis
ikke må dette års tur være
mere ”sensommertur” end
”lyngtur”.
Turen er primært for dem,
der bor i sognet.
Kl. 9.30: Afgang fra Torsted
Kirke.
Kl. ca. 15.00: Hjemkomst
ved Torsted Kirke.

24. Lyngtur kl. 9.30-15.00
(se side 7 i bladet)
28. Sognerejsen ”I Luthers
fodspor” begynder
30. Landemodegudstjeneste kl. 10.00 i Aarhus
Domkirke
Der gøres opmærksom på, at
dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat fra
møderne kan ses på Torsted
Sogns hjemmeside www.
torstedkirke.dk

Babysalmesang
Et nyt hold babysalmesang
begynder onsdag den 16.
august kl. 10.30 i Østerhåb
Kirke. Tilmelding kan ske
ved henvendelse til Kirkekontoret i kontorets åbningstid. Det koster 100 kr. at deltage – og forløbet strækker
sig over seks onsdage.
Kristine Nissen

Pris: 100 kr.
(betales ved tilmelding)
Tilmelding fra tirsdag den
7. august kl. 9.00 på
Kirkekontoret.
Vi glæder os til en hyggelig
dag.
Præsterne
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Fire kirkelige app’etizere…

Øret til væggen
Sommertid er udflugtstid – og rundt omkring
i Danmark ligger der en
række kirker, som er værd
at aflægge et besøg.
Nationalmuseet har derfor
udviklet en app, der hedder ”Øret til væggen”. Det
er en lynguide til nogle af
de bedste kalkmalerier i
danske kirker. Maleriernes
gode historier er sat på
lyd, forklaret og dramatiseret, så deres fængslende
indhold vækkes til live.
136 kirker fra hele landet
er med i guiden. Historierne i app’en er indtalt af
professionelle skuespillere… og til sammen er der
mere end 13 timers gode
historier. Det er bare med
at komme afsted!
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Dagens ord
Man kan også dykke
ned i Bibelens verden fra
stranden eller hængekøjen
i sommerhuset. Folkekirken.dk har udviklet
en anden app, der hedder
”Dagens ord”. Her er det
en lang række præster,
som på skift udlægger og
forklarer et vers fra Bibelen
– på kun ét minut.

Og med app’en Kirkekalenderen finder du
hurtigt den nærmeste
kirke og gudstjeneste derude i sommerlandet.

Kristuskransen
Eller man kan downloade app’en, der hedder
Kristuskransen, som
hjælper med at fokusere
på det vigtige i livet. Det
er en slags bedekrans eller
meditationskrans. Når
man trykker på de forskellige perler i app’ens billede,
kommer der forskellige meditationsemner frem, som
bekymringsløshed, stilhed,
kærlighed, hemmelighed,
natten, opstandelsen, dåben
og Gud. Der er indlagt
plads til, at man kan skrive
sine egne overvejelser og
tanker til de forskellige emner – og lægge billeder ind,
som passer til. Det er svært
at forklare, hvad app’en gør
ved én. Man er nødt til selv
at prøve…
Anne Assenholt

Konfirmationer i Østerhåb Kirke 2017
Søndag den 7. maj

Bagerst fra venstre:
Emil Mindstruplund, Phillip Nordahl Grand, Daniel Faaborg Vesterdal, Mathias Fomsgaard Adsbøl, Jonas Tolstrup Jensen,
Frederik Elisius Ree Udengaard, Rasmus Siig, Andreas Severin Andreasen, Christoffer Trads Olesen, Julie Guldberg
Jørgensen, Cecilie Schmidt, Mathilde Pertou Iversen, Josefine Halkiær Rolskov, Mille Tisha Thomsen
Forrest fra venstre:
Maria Meitilberg Terndrup, Sofie Juhl Fischer, Jacob Tolstrup Jensen, Camilla Korgaard Jensen

Bededag den 12. maj kl. 9.00

Bagerst fra venstre:
(Anne Bro Assenholt), Michael Tobias Matthæus Andersen, Mathias Jensen, Morten Pedersen, Andreas Nielsen, Andreas
Skanderup Hansen, Oskar Bøeg Pedersen, Martin Skipper Jensen, Ruben Horsbøll, Jakob Birk Sørensen, Mads Thielemann
Forrest fra venstre:
Julie Dam Nielsen, Maja Rosendal Martens, Viktoria Stub Precht, Emma Illum Daugaard, Gry Juncher Rasmussen, Aiste
Abromikas, Anne Abildgaard Funke Bang, Amalie Gabe Jensen, Celia Røjgaard Køhler
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Bededag den 12. maj kl. 11.00

Bagerst fra venstre:
(Anne Bro Assenholt), Loa Wang Jensen, Cecilia Jespersen Petersen, Nanna Kæmsgaard Møller, Marlene Juul Sørensen
Forrest fra venstre:
Nanna Bro Nielsen, Camilla Østerby Godthaab, Martin Riber Thomsen, Bjørk Wang Jensen, Trine Pedersen

Lørdag den 13. maj

Foto: Ulrik Skjærbæk/Freelance24-7.dk

Bagerst fra venstre:
(Anne Bro Assenholt), Julie Olsen Andersen, Sille Lindgaard Paulsen, Isabella Greve Julstrøm, Benjamin Aslak Falkesgaard
Nørgaard, Oliver Bräuner Hansen, Mathias Haldborg, Nicolai Bolmgreen Zeberg
Mikkel Henrik Møller van Hauen – Thomas Juul Petersen – Victor Teist Norup – Magnus Steffen Nørregaard
Forrest fra venstre:
Ida Dahl Rasmussen, Jannie Bendix Nielsen, Wiktoria Górecka, Maja Hallager Madsen, Katrine Wendel Andersen, Charlotte
Åsheim Ingversen, Liva Nielsen
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Søndag den 14. maj kl. 9.00

Bagerst fra venstre:
(Benjamin Würtz Rasmussen), Emilie Hornshøj Nielsen, Line Fyrisdal Volsager Goul, Annika Stæhr Christensen, Nicklas
Sonne Thomhav, Andreas Hauberg Udby Kaargaard Larsen, Thomas Naldahl Knudsen
Forrest fra venstre:
Mikkel Hübbe Mathiesen, Ida Hvidkjær Sørensen, Julie Møller Olesen, Xenia Green, Nanna Hessellund Rasmussen, Lærke
Ravn Skovbæk-Krainert

Søndag den 14. maj kl. 11.00

Bagerst fra venstre:
(Anna Sofie Orheim Andersen), Emilie Borch Høgede, Jacob Alsted Olsen, Andreas Munch, Andreas Ellegaard Holm Pedersen,
Philip Tessing Moss Petersen, Tobias Obbekjær Iversen, Mikkel Christensen
I midten fra venstre:
Caroline Kragsborg Wiksel, Louise Schreiber Kofoed-Andersen, Caroline Mørch Klausen, Mathilde Lotte Milo Laursen, Nicoline
Ekman Andersen, Katrine le Fevre
Forrest fra venstre:
Victor Grud Oksen, Mikkel Toft Hvid, Daniel Bøgh Pedersen, Jens Petersen Jørgensen, Mads Bobjerg Jakobsen
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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
Kordegn – 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
Tlf.: 2154 7271– Email: sakh@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.), Sara Huulgaard, Kim Clemmensen,
Gurli Hokland, Lisbeth Lykke Green og Thomas Jørgensen.
Deadline: Næste nummer udkommer uge 34 2017. Stof skal være
redaktionen i hænde senest den 30. juli 2017 på email: aa@km.dk
Oplag: 3.880 eksemplarer
Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888

