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Det er sommertid!
Læs i bladet om et farvel – og tak! til Anne Assenholt.
Om udflugter, koncerter, konfirmander og strik.

Tak for nu – og på gensyn
Jeg har fået nyt arbejde: Jeg
er blevet leder af skolekirketjenesten i Randers,
Hobro-Mariager og Favrskov Provstier. Det glæder
jeg mig til; men det er også
vemodigt ikke længere at
skulle have sin daglige og
vante gang i Torsted Sogn.
Det er godt 13 år siden, jeg
og min familie kom til
Torsted. På den ene side
føles det som kort tid, på

den anden side kan det
også ses, at tiden er gået.
Det kan ses på os selv, men
det kan også ses på de ting,
der er sket i sognet i løbet
af de sidste 13 år.
Dengang var der konfirmander, højskoleformiddage, sogneaftener
og ældreeftermiddage i
konfirmandstuerne i det
gamle sognehus, og alle

gudstjenester foregik i Torsted Kirke. Nu er Sognehuset bygget ud og Torsted
har fået Østerhåb Kirke.
Det er gode rammer for
alt det nye, som er kommet til: babysalmesang,
minikonfirmander, Gud
og Pasta, refleksionsgudstjenester, litteraturkreds og
meget andet.
Jeg har været glad for at
være i Torsted! Jeg har haft
inspirerende kolleger og
menighedsråd, der altid
har bakket op. Samarbejdet med skolen har også
altid været opløftende. I det
hele taget har jeg nydt det
mest, når vi har kunnet
samarbejde og mødes på
tværs af institutionerne i
Torsted – f.eks. da vi i en
årrække havde byfest.
Og så er jeg taknemmelig
for alle møderne – med jer.
For alle de livshistorier jeg
har fået indblik i. Heldigvis bliver vi boende i sognet, så i stedet for farvel vil
jeg hellere sige på gensyn.
Anne Bro Assenholt.
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Tak til Anne Assenholt
Det var med stor beklagelse, Torsted Menighedsråd
modtog meddelelsen om,
at Anne Assenholt havde
fået nyt arbejde i Randers
pr. 1. maj.

indebærer, men byggeriet
af Østerhåb Kirke bør også
nævnes. På kulturelle og
sociale områder har Anne
ligeledes været med til at
præge sognet positivt med
nye initiativer.

Fra Torsted Menighedsråd
skal der lyde en VARM
TAK for godt samarbejde.
Vi ønsker Anne held og
lykke med det nye job.
Gurli Hokland

Anne har været sognepræst i Torsted Sogn i
13 år. Vi har med glæde
fulgt hendes virke siden
ansættelsen som nyordineret præst. Anne har
i alle årene varetaget sit
embede med stort engagement og indsigt. Det
gælder det daglige virke
som præst, hvad dette

SENSOMMERTUR DEN

30. AUGUST 2018

Dette års sensommertur
går til Blicheregnens Museum. Vi får en fortælling
om Steen Steensen Blicher
og det miljø, der havde
stor betydning for hans
liv, og som fik en central
plads i forfatterskabet.

Kl. 9.30: Afgang fra
Torsted Kirke.

Turen er primært for
dem, der bor i sognet.

Kl. ca. 15.00: Hjemkomst
ved Torsted Kirke.

BEMÆRK DATOEN

Pris: 100 kr.
(betales ved tilmelding)

Vi glæder os til en
hyggelig dag.
Præsterne

Når vi har spist frokost,
vil der være tid til at opleve stedet på egen hånd,
inden bussen kører retur
til Torsted.

Tilmelding fra tirsdag
den 14. august kl. 9.00 på
Kirkekontoret.
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Sensommerkoncert i Østerhåb kirke
19. september kl. 19.00 – Sys Bjerre – Kirketour 2018
Den farverige og folkekære
singer-songwriter Sys Bjerre,
har efterhånden afsøgt
mange af musikkens afkroge, og denne gang har hun
kastet sig over salmerne.
Med ønsket om at bidrage
til den unikke sangskat
vi har her i Danmark, har
hun givet et bud på 12 nye
fællessange under navnet
”12 Salmer Til Det Moderne
Menneske”. Det har hun
gjort, fordi hun mener, at
musik og særligt sang, er en
af de nemmeste genveje til
en følelse af enhed imellem mennesker, noget det
moderne menneske, efter
hendes mening, har mere
brug for nu end nogensinde.
Nogle af de 12 salmer er at
finde i den nye Kirkesangbog, ligesom en del af hendes tidligere hits, til hendes
store begejstring, har fundet vej ind i flere forskellige
sangbøger. Sys medvirker
desuden på albummet ”Lys
og lindring – salmer og
sange fra Kirkesangbogen”.

Sys Bjerre – Fotograf Helle Moos

4

Når Sys kommer til Østerhåb kirke, vil det blive med
et repertoire sammensat af
både popsange og salmer,
både de nye og dem vi kender. Historierne vil være i
højsædet, og der vil være
rig mulighed for at synge
med.

at vi mangler noget i vores
liv alligevel. Stress, angst,
sygdom og ensomhed præger hverdagen for virkelig
mange, og jeg tror, vi har
en idé om, at “sådan er det
bare at være menneske”. Jeg
fik pludselig den tanke, at
det simpelthen ikke kunne
være rigtigt, så da jeg fik et
Sys siger selv om den
sangskrivningslegat af DPA
kommende tour:
sidste forår, satte jeg mig
”Mange kirker står tomme, for først og fremmest at
og man kan fristes til at
forsøge at finde, og derefter
tænke, at det moderne
videreformidle et alternamenneske ikke har brug for tivt syn på tilværelsen, via
at tro på noget andet end
musik og lyrik. Jeg ville
sig selv. Udadtil er de fleste skrive nogle salmer til “det
af os også mere selvsikre,
moderne menneske”.
selvkørende og selvcentrerede end nogensinde før,
Glæd dig til en unik
men der er en del tegn på,
liveoplevelse i det klassiske
kirkerum, når Sys kommer
til Østerhåb kirke den 19.
september 2018 kl. 19.00.
Billetter kan købes på
kirkekontoret i sognehuset fra den 16. august 2018
kl. 17.00
Billetterne koster 100 kr. pr.
stk., og der kan højest købes
4 billetter pr. husstand.
Koncerten er primært for
dem, der bor i sognet.
Thomas Jørgensen

Min tipoldefar fylder 250 år
Vores gamle Torsted Kirke
med omliggende kirkegård
har sine egne historier. Går
man en tur på kirkegården, dukker der mellem
de mange fine gravsteder
nogle virkelige ”perler” op.
Man får lyst til at sige: ”Der
var engang og nu…… ”

opført som enkemand.
Mikkel blev gift anden
gang med (Gudrun) Maren
(Peders)datter født 1806.
Aldersforskellen var 38 år.
De bar deres førstefødte
Seir Mikkelsen (Ole Flensteds oldefar) til dåb i 1840.
Tipoldefar var 72 år og hans
kone 34 år. Her får vi et
indblik i, hvordan man den
gang dannede familie.

”Min tipoldefar fylder
250 år”
Sådan lyder overskriften på
den skrivelse, som vi en dag Da deres andet barn, Mamodtog på kirkekontoret.
ren, døbes i Torsted Kirke,
Hvad var nu det?
er tipoldefar 76 år! Tipoldefar sagde farvel til et langt
Afsenderen var Ole
liv som 85 årig. Flensteds
Flensted, som gerne ville
oldefar Seir var gennem en
fortælle om sin slægt, som
længere årrække bestyrer
ligger begravet i et af de
på Mosegaard, der ligger
ældste gravsteder på Torpå vejen fra Thorsvang til
sted Kirkegård. Gravstedet
Hatting. Familienavnet
er anlagt i 1854 og fortæller Mikkelsen har været knytsammen med nabogravste- tet til dette sted i ca. 150 år.
det, som familien også ejer, Det var her Brandstationen
en kulturhistorie.
lå, indtil den blev flyttet til
Endelavevej.
Ole Flensted har studeret
de gamle kirkebøger. Han
Gravstedet er højtbeligfortæller, at tipoldefar Mik- gende og omkranset af et
kel Sejersen blev født i 1768. tidstypisk smedejernsgitHan blev gift første gang
ter. Ole Flensted mener, at
som 32 årig den 23. maj i
tipoldefar Mikkels gravsten
1800 i Torsted Kirke med
viser den ældste daterede
enken Maren Rasmusdatbegravelse på Torsted Kirter, som bragte 5 børn ind
kegård. Han ved også, at
i ægteskabet. Ved folketæl- hans sidste hvilested skal
lingen i 1834 står Mikkel
være i familiegravstedet.

I disse år er der stort fokus
på kirkegårdens betydning.
På en nyligt afholdt Kirkegårdskonference var temaet
”Brugernes oplevelse af
kirkegården”. En overskrift,
der sætter nogle tanker i
gang om fremtidens kirkegårde. ”En kirkegård skal
ikke bare være en begravelsesplads for de afdøde,
men også et sted, der giver
positive oplevelser for de
sørgende”, blev der sagt.
Torsted Kirkegård har flere
historiske gravsteder, som
alle er et besøg værd - så gå
en tur og kig dig om!
Gurli Hokland
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
Juni
3. 1.s.e. trinitatis
10. 2.s.e. trinitatis
17. 3.s.e. trinitatis
Juli
1. 5.s.e. trinitatis
8. 6.s.e. trinitatis
15. 7.s.e. trinitatis
22. 8.s.e. trinitatis

Torsted Kirke
kl. 11.00 KC
kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 SKH

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

August
5. 10.s.e. trinitatis
12. 11.s.e. trinitatis
19. 12.s.e. trinitatis

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

September
2. 14.s.e. trinitatis
9. 15.s.e. trinitatis

kl. 11.00 KC
kl. 11.00 SKH
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Juni
24. 4.s.e. trinitatis

kl. 11.00 HMK

Juli
29.		 9.s.e. trinitatis

kl. 11.00 NN

August
26. 13.s.e. trinitatis

kl. 11.00 SKH

SKH 		
KC 		
ASA 		
HMK
NN		

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anna Sofie Andersen
Helle Margrethe Krogh
Unavngiven præst

Arrangementer
Juni
6. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset
14. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
August
14. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset
22. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
29. Landemodegudstjeneste
kl. 10.00 I Aarhus Domkirke

30. Sensommertur
kl. 9.30 – 15.00 til Blichereg- Der gøres opmærksom på, at
dagsorden for menighedsnens museum

September
3. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00 – 12.00 i Sognehuset
5. Babysalmesang
(opstart hold 1)
kl. 10.30 i Østerhåb Kirke.

rådsmøder samt referat fra
møderne kan ses på Torsted
Sogns hjemmeside
www.torstedkirke.dk
På hjemmesiden kan man
også læse menighedsrådets
årsberetning 2017 og få indblik i, hvad rådet har arbejdet
med i det forgangne år.

11. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
13. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
Babysalmesang i Østerhåb Kirke

7

Vi strikker stadig dåbsklude

- Men vi strikker også huer, sokker og tæpper til nyfødte børn.
Hver den første mandag
i måneden – skiftevis om
formiddagen og om aftenen – mødes 12-14 strikkeog hækleglade kvinder.
Vi har nu i et år strikket
hvide og råhvide dåbsklude
til alle børn, der døbes i
Østerhåb og Torsted kirker.
Der døbes omkring 75 børn
om året – og vores lager af
dåbsklude tillader nu, at vi
bruger lidt tid på at strikke
huer, sokker og tæpper til
børn indlagt på fødeafdelinger og på afdelinger til
for tidligt fødte børn.
Børn, der bliver født så
meget for tidligt, at de må
indlægges på en neonatalafdeling, er så små, at det
tøj, man kan købe, er alt for
stort.

8

Når vi strikker dåbskludene, bliver der nogle rester
bomuldsgarn. Og disse
bruger vi sammen med alle
de rester farvet bomuldsgarn, vi har hjemme, så
tøjet til de små børn kan få
farver, der kan minde om
almindeligt babytøj og kan
komme til at virke mere
hjemligt.

husets gang. Her finder du
også en folder, der fortæller
mere om strikkegruppen
og tidspunkterne for vores
møder. Du kan også se dato
og tid på www.torstedkirke.
dk under arrangementer.

På Facebook findes en
gruppe, der hedder ”Strik
og hækl til børn indlagt på
neonatal-afdelinger VEST
SÅ HVIS du har noget
for Storebælt”, og der er nu
bomuldsgarn liggende, som 4568 medlemmer.
du ikke selv kan bruge,
Gruppen har også en hjemså vil vi meget gerne tage
meside www.neostrik.dk
imod det. Det skal være
100% bomuld af hensyn til KOM OG VÆR MED
vask og renlighed.
– der er plads til flere!
Garnet kan du aflevere til
nogle fra gruppen der strikLisbeth Green
ker, eller du kan lægge det i
den kurv, der står i sogne-

Konfirmationer i Østerhåb Kirke 2017
Søndag den 22. april

Oliver Hjort Abrahamsen, Katrine Dahl Andersen, Markus Mørch Andersen, Noah Bjørn Helding Dausell, Rasmus FriisJensen, Victor Lund Jørgensen, Oliver Overby Kaae, Niels Elmgaard Kjeldbjerg, Michlas Kristensen, Josephine Lyngholm
Møller, Katrine Leth Aagaard Nielsen, Nicklas Mailund Nielsen, Rebecca Friis Nielsen, Emma Ross, Amalie Skovgaard,
Benjamin Juul Lund Sørensen, Nikoline Terkelsen, Dicte Glyngø Thisvad. Sognepræst Kim Clemmensen.

Bededag den 27. april kl. 9.00

Caroline Friis Jensen, Christian Rohde Jensen, Daniel Winther Jensen, Ditte Buch Hermansen, Emaly Lyng Neve, Emil Bie
Jørgensen, Emma Lauge Bruhn, Frederik Gyldendal Mønsted, Frederik Skouboe Poulsen, Josefine Skouboe Poulsen, Julius
Fogh Sejersen, Karl Brounbjerg Martinussen, Laura-Marie Roved Høj, Lucas Langvad Nielsen, Marcus Henriksen, Marianne
Christensen, Mikkel Løkkegaard Stabell, Noah Ørsted Thorstensen, Signe Juhl Lillelund Sørensen, Silke Victoria Fagerli Kirring,
Victoria Lund Laugesen, Zia Østerby Lanther. Sognepræst Loa Christensen.
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Bededag den 27. april kl. 11.00

Andreas Kragh Baltzer, Andro Saeb Hanany, Caroline Andersen, Caroline Jørgensen, Emma Kirstin Funding, Frederik
Wilmer Korp Hjerrild, Jessica Hellesnes Thomsen, Josephine Ege Andersen, Karen Krog, Kristian Bukdal Endrup Jacobsen,
Magnus Ugilt, Maja Wendt Sørensen, Malthe Holm Sennels, Marius Hedegaard Henningsen, Mathias Skelde, Natasja Rye
Olesen, Nina Givskov Myklebust, Oscar Voldby Rosenberg Hansen, Peter Bille Fedde, Sebastian Laursen, Sofie Skovgaard
Clausen, Sophie Westergaard Lykke , Thomas Brandt Jacobsen. Sognepræst Loa Christensen.

Lørdag den 28. april

André Friis Munk Andersen, Arn Ndeale Juul Nielsen, Bertil Lysgaard Laursen, Frederik Gottlieb Callesen, Frederik Kierstein
Færgemann, Ida Riis Østergaard, Jacob Blicher Thøgersen, Jonas Juli Eklund Winther, Laura Gaarde Schmidt, Magnus Ingel
Jacobsen, Mallie Juhl Berg Kristensen, Marcus Malmkjær, Matthias Lundkjær Thorup Wethje Reinholt, Nicklas Warthoe
Mortensen, Nicoline Drejer, Nikolaj Dalby Thykjær, Nikolai Gosvig Fischer, Peter Lundkjær Thorup Wethje Reinholt, Sofia
Krogslund Kloster Ludvigsen, Tobias Bødker Sørensen. Sognepræst Anna Sofie Andersen.
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Søndag den 29. april kl. 9.00

Aleksander Stokholm Sondrup-Ottsen, Anders Mott Krogslund, Emma Agerskov Jensen, Emma Louise Holst Rasmussen, Ida
Gam Hjermitslev, Kasper List Rasmussen, Lucas Damkjær Sørensen, Lucas Elkjær Nordstrøm, Mads Gam Hjermitslev, Maja
Kjærby Nielsen, Mille Hedegaard Christensen, Nicklas Daudt Hansen, Nicolai August Christensen, Nicolai Raun Hornebo,
Sofie Schrøder Press, Simon Bach Franck. Sognepræst Sara Klaris Huulgaard.

Søndag den 29. april kl. 11.00

Andreas Allentoft Pinaussi, Andreas Dazelle, Casper Dalby Poulsen, Daniel Kjær, Emma Naldal Jensen, Jesse Dyg Klemensen,
Johan Rindom Olesen, Julie Hansen , Niclas Dam Pedersen, Peter Rygaard, Rasmus Korsgaard Aspestrand, Viktor Bøgelund
Skovhauge. Sognepræst Sara Klaris Huulgaard.
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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
Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.
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: Kim Clemmensen, Gurli Hokland, Lisbeth Lykke Green
og Thomas Jørgensen.
Deadline: Næste nummer udkommer 36 2018. Stof skal være
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