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Efter den varme sommer, kommer efteråret
med tunge æblegrene, spændende foredrag,
musik og fællesskab.

Gratis
I min have har jeg to æbletræer. I år er der et hav af
små faste æbler, som dag
for dag vokser sig større.
Sidste år var der kun 1 eller
2 æbler, som til sidst blev
delt og nydt i små bidder.
Havekloge mennesker
har formentlig en masse
(gode) forklaringer på
hvorfor æbletræer sætter
meget frugt det ene år og
næsten intet det andet,
men ligegyldigt hvad, så
fremkalder det en glæde
at se grenene blive tungere
og tungere. Forundring og
taknemmelighed.
Og så slår det mig, at al
den overflod, som naturen
rækker os mennesker – og
fuglene, som endte med
at nappe de 7 kirsebær, vi
havde værnet om på det

2

nyplantede kirsebærtræ
– den overflod er gratis.
Ikke at fuglene undrer
sig over det, for alt, hvad
de skal bruge, er gratis.
Fuglene høster uden at så;
sådan er det at være fugl.
Vi mennesker derimod er
vant til at sige, at der ikke
er noget i tilværelsen, der
er gratis. Fordi erfaringen
minder os om, at hvis vi
ikke selv betaler for det, vi
får, så er der nogle andre,
der skal. Sådan er det i et
samfund, der bruger højt
specialiserede og forædlede produkter. Der løber
mange omkostninger på,
når kultur og natur skal
samstemmes i effektivitet.
Æblerne på de to træer
i min have er gratis – et
fremmedord, der i sin
grundbetydning betyder

”tak”. På svensk har man
bevaret den betydning.
Når man giver fx en fødselsdagsgave, siger man
ikke tillykke. Man siger
”gratis” og fastholder på
den måde, at fødselsdagen
og det at blive et år ældre
er noget, man har fået
givet, og det er der grund
til at sige tak for. Det er
ikke gaven, der er gratis,
men det som livet skænker
os: tiden, rummet, fællesskabet, nærværet, endnu et
år. Alt det er gratis.
Så tillykke og gratis med
sommerens gaver, der bærer os ind i efteråret!
Sara Klaris Huulgaard

Præstesituationen i Torsted Sogn
I forbindelse med at
Sognepræst Anne Assenholt har fået nyt arbejde i
Randers, er der pr. 15. juni
2018 sket nogle ændringer i
Torsted Sogn.
Sognepræst Sara Klaris
Hulgaard er blevet kirkebogsførende sognepræst og
begravelsesmyndighed.

Det betyder, at Sognet for
tiden har en ledig 50%
stilling.
Stillingen er blevet opslået
i august måned. Det er
altid spændende, hvor
mange ansøgninger, der
kommer. Herefter skal
Torsted Menighedsråd
igennem et længere forløb,

hvor der blandt andet er
orienteringsmøde med
provsten, ansættelsessamtaler, prøveprædikener og
evt. ordination.
Det forventes, at den nye
præst kan ansættes senest
1. november 2018.
Gurli Aksglæde Hokland
Formand, Torsted
Menighedsråd.

Sognepræst Kim Clemmensen er ansat i en 100%
præstestilling (var tidligere
50%).

Hvor mennesker er, skal folkekirken
også være
af Pernille Hornum
leder af SPN

Sjælesorg på Nettet(SPN)
er folkekirkens digitale
online tjeneste til alle der
måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.
I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel
portal til sjælesorgen og i
2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse
og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden
og landets ti stifter muligt
at realisere en organiseret folkekirkelig online
chatlinie.
Tanken bag initiativet er, at
folkekirken skal være der,

hvor mennesker er.
Tallene fra Danmarks
Statistik viser danskernes
brug af internettet. Mere
end 92% af danskerne har
online adgang og mere end
87 procent er online hver
dag. Så det er helt afgørende at folkekirken også
er tilstede på nettet, så alle
der har en smartphone,
ipad eller en computer kan
kontakte en af folkekirkens
præster på Sjælesorg.nu og
få en sjælesorgssamtale.

fortsættes
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Sjælesorg på nettet (SPN)
ønsker at bringe sjælesorg
ind i den almindelige
danskers hverdag via internettet samt at gøre opmærksom på folkekirkens
generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger
svar eller ønsker sjælesorg,
som betyder omsorg for
sjælen, bliver gjort bekendt
med muligheden for en
samtale med en præst om
åndelige og eksistentielle
spørgsmål.
Sjælesorg på Nettet er mobilt
i den forstand, at hvis du har
din smartphone eller ipad
ved hånden, kan du ved at
klikke dig ind på Sjælesorg.
nu i åbningstiden chatte
med en præst alle vegne fra,
på gaden, i bussen, i toget,
på arbejdspladsen, i frikvarterne, fra dit hjem.
To overordnede formål
Det 3-årige pilotprojekt,
Sjælesorg på Nettet, har to
overordnede formål
1. Oprettelse af selve online
portalen Sjælesorg.nu, så
alle danskere har mulighed for også at kontakte
præster for en digital sjælesorgssamtale.
2. At rebrande begrebet
sjælesorg og derved øge
folks bevidsthed om hvad
sjælesorg er og at det er
muligt at samtale med
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præster både ansigt til
ansigt med den lokale
sognepræst og nu også
gennem denne adgang på
internettet.
Det første år
Sjælesorg.nu blev lanceret d.1.febr.2017 og
d.1.marts.2018, et år efter
åbningen af den virtuelle
portal, er der over 4000
henvendelser på chatten og
omkring 3000 gennemførte samtaler. Tallene vidner
om et stort behov i befolkningen om at kunne betro
sig og dele hvad de har på
hjerte og blive lyttet til.
Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på
Sjælesorg.nu er fortrolige,
anonyme samtaler, hvor
både præst og konfident
er anonyme. Det betyder
at det er muligt at skabe
et fordomsfrit rum, i den
forstand at køn, alder
og udseende ikke bliver
forstyrrende eller får betydning for samtalen. De
erfaringer vi har høstet det
sidste halve år vidner om,
at anonymiteten er afgørende for mange af konfidenterne. Flere konfidenter
spørger som det første, når
de er kommet igennem til
en sjælesørger på chatten,

om de kan være sikre på, at
vi ikke kan se dem, om vi
kan bekræfte anonymiteten og om samtalen bliver
slettet efterfølgende. Det
blik vi kan frygte at opleve
i et andet menneskes ansigt, når vi bekender vores
inderste tanker og følelser
kan få os til at skamme
os over vores os selv. Den
situation undgår vi, fordi
både præsterne og konfidenterne er anonyme på
Sjælesorg.nu.
Temaer i sjælesorgssamtalen på nettet
Typen af henvendelser
og temaerne, der fylder i
samtalerne beror ligeledes
ofte på at det er muligt at
være anonym på chatten.
Præstationsangst, kærestesorger, selvmordstanker,
angst og frygt, sorg og
krise, overgreb, ensomhed, skilsmisse, utroskab,
mobning, tvivl og tro,
eksamensangst, meningsløshed, seksualitet er bare
nogle af de eksistentielle
dilemmaer både unge,
midaldrende og ældre
henvender sig med til
præsterne på Sjælesorg.nu.
For en overvejende del af
konfidenterne er det første
gang de har en personlig
samtale med en præst.
Flere giver udtryk for, at

de er glade for samtalen
med præsten på Sjælesorg.
nu, og at den erfaring
gør, at det ikke længere
føles fremmed for dem at
kontakte den lokale sognepræst, hvis de en anden
gang har brug for flere
sjælesorgssamtaler.

Folkekirken rammer
et essentielt behov hos
både unge og ældre
Som sjælesørgere erfarer vi,
at på trods af at den digitale
sjælesorgssamtale ikke er
en fysisk samtale, hvor vi
møder det andet menneske
ansigt til ansigt, er mødet
på chatten med de mange
forskellige mennesker med
mange forskellige eksistentielle dilemmaer meningsfyldt, både for konfident og
sjælesørger.

Med denne digitale indgang til sjælesorgen, hvor
der ikke er nogen betingelser eller kriterier for hvem
der kan henvende sig, har
folkekirken ramt et essentielt behov hos såvel de
unge som ældre.
Pernille Hornum

Omdelingen af Torsted Sogns
kirkeblad
Torsted Sogns kirkeblad
udkommer 4 gange om
året. For et par år siden
indledte vi et samarbejde
med Post Danmark, da
vi her kunne få alle blade
forsynet med postadresser.
Den tidligere distributør
kunne nemlig ikke garantere, at alle fik bladet.
Menighedsrådet har den
holdning, at samtlige husstande i Sognet skal modtage kirkebladet i postkassen. Nu har Postvæsenet
desværre meddelt, at man
ikke længere påtager sig
omdeling af kirkeblade.

Ved en tidligere samtale
med menighedsrådsformand Erhardt Nielsen i
Hatting, fik jeg en forespørgsel vedr. omdeling
af vores kirkeblad. Han
fortalte den gang, at Hatting Y’s Mens Club omdelte
Hattingbladet.
Derfor kontaktede jeg i
maj Erhardt Nielsen for
at høre, om Y’s Mens Club
kunne være interesseret
i at overtage uddelingen
i Torsted. Resultatet var
positivt, så fra september
er det både Y’s Mens Club
Hatting og Vitus Bering
Y’s Mens Club, der står for

omdelingen af vores kirkeblad med henholdsvis 2/3
og 1/3 af bladene. Allerede
før sommerferien gik man
i gang med planlægning og
rutefordeling.
Vi glæder os til samarbejdet – tag godt imod
omdelerne!
Gurli Hokland
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
September
2. 14.s.e. trinitatis
9. 15.s.e. trinitatis
16. 16.s.e. trinitatis
23. 17.s.e. trinitatis

Torsted Kirke
kl. 11.00 KC
kl. 11.00 SKH
kl. 11.00 KC
kl. 11.00 KC V

Oktober
7. 19.s.e. trinitatis
14. 20.s.e. trinitatis
21. 21.s.e. trinitatis

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

November
4. Alle helgens dag
11. 24.s.e. trinitatis
18. 25.s.e. trinitatis

kl. 11.00 SKH
kl. 11.00 ASA V
kl. 11.00 NN

December
2. 1.s.i advent		kl. 11.00 KC K
9. 2.s.i advent		kl. 11.00 ASA

6

September
30. 18.s.e. trinitatis (HØST) kl. 11.00 SKH k
Oktober
28. 22.s.e. trinitatis

kl. 11.00 KC k S

November
4. Døvegudstjeneste
kl. 14.00
25. Sidste søndag i kirkeåret kl. 11.00 KC k

d
k
K
S
V

Døvegudstjeneste kl. 14.00 i Torsted Kirke
Kirkefrokost
Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Sommertid slutter
Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten

SKH 		
KC 		
ASA 		
NN		

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anna Sofie Andersen
Unavngiven præst

Torsted Sogn
Østerhåb & Torsted kirker
Sæson 2018-2019
Koncerter 2018-2019
Onsdag d. 10. oktober
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke:

Orgelkoncert med Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg.
Povl Balslev er en flittig koncertspiller både i udlandet og i
Danmark og er kendt for at spille festlig og flotte orgelværker
ved sine koncerter. Desuden er han en flittig komponist og
lader os også høre et par af sine egne værker.

Søndag d. 18. november
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke:

Koncert med folkemusik-duoen Jensen og Bugge. Harmonikaspiller Mette Kathrine Stærk og violinist Kristian Bugge
er uddannet på folkemusiklinjen på Det Fynske Musikkonservatorium og det er netop dansk folkemusik, der står på
programmet ved denne koncert, hvor der også bliver plads til et
muntert smil.

Søndag d. 2. december
kl. 16.00 Julesang i
Østerhåb Kirke:

Igen i år medvirker kirkens børnekor, voksenkor, kirkesanger,
korleder, organist og præst.

Onsdag d. 12. december
kl. 19.30 i Østerhåb Kirke:

Julekoncert med det rytmiske kor Whisper and Shout. Kom
og lad dig henføre af god rytmisk musik i spændende arrangementer fremført af et veloplagt, velforberedt og velsyngende
kor fra Vejle med 40 sprudlende sangere. Whisper and Shout
spænder bredt indenfor forskellige rytmiske genrer, men fælles
for alle sange er, at der er en iørefaldende melodi, et omkvæd
der giver én lyst til at synge med, rytmisk udfordring og et fedt
groove. Korets repertoire bygger på den nyeste rock- og popmusik og det udvides løbende med nye arrangementer, som
korleder Anne Louise Krogh i mange tilfælde selv står bag.
Ta´ familien og vennerne under armen, og kom og vær med til
en skøn aften i yderst musikalsk selskab.

Søndag den 27. januar
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke

Vi får besøg af trompetist Henrik Rønnow, som spiller koncert
sammen med organist Kristine Nissen. Koncerten byder på
festlig barokmusik for piccolotrompet samt kendte og smukke
musikstykker fra blandt andet romantikken både i samspil og
orgelsolo.
Trompetist Henrik Rønnow er uddannet på Det Jydske Musikkonservatorium i Århus. Han har siden 1989 været ansat som
trompetist ved Slesvigske Musikkorps i Haderslev.
Henrik Rønnow har markeret sig indenfor den klassiske genre gennem talrige
kirkekoncerter, kammerkoncerter og
musikforeningskoncerter. Han har spillet
med en lang række professionelle orkestre
og ensembler.
Henrik Rønnow har samtidig slået sit
navn fast som populær underholder, hvor
festlig trompetmusik bliver serveret med
et humoristisk glimt i øjet.
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Onsdag d. 27. februar
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke:

Koncert med Den danske Salmeduo. Den Danske Salmeduo
- Christian Vuust, saxofon og klarinet og Hans Esbjerg, klaver
- har siden 1996 givet over 400 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Den Danske Salmeduo tager
lytteren med på en rejse gennem århundreders kirkemusik.
Duoen laver stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer,
i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed,
den amerikanske jazztraditions legende improvisationer og den
klassiske musiktraditions nænsomhed.
Den røde tråd er de utrolig smukke og livskraftige salmer, som
den danske musiktradition er beriget med. Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende nye bud på hvordan disse
sange kan spilles – med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.

Søndag d. 31. marts
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke.

Salmeswing, familiekoncert. Når Sille Grønberg og Palle Windfeldt holder Salmeswing-koncert, må der gerne både klappes,
synges og danses i midtergangen.
Kom og syng med på de mest elskede salmer og klassikere fra
den danske børnesangskat, når Sille og Palle spiller musik til
hjertet, til sanserne og til dansebenene.

Søndag d. 28. april
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke:

Forårs- og Påskesang i Østerhåb Kirke. Kirkens kor, korleder og
organist medvirker. En dejlig time med korsang, orgelmusik og
fællessalmer.
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Højskoleformiddage 2018-2019
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 4. september:

Laurids Korsgaard: ”Havet – livets element”
De bølger, der virker så truende, er også dem der bærer os. Foredraget øser af erfaringer på havet både med flådens stolte skibe
mellem Nordatlantens isskosser, under Middelhavets sol, omkring
Afrikas kyster – og under egne sejl i skandinaviske farvande. Foredraget er teologi og forundring over at være menneske – marineret
i saltvand.

Tirsdag den 18. september:

Azra Hasanbegovic: ”At kommunikere er at leve”
Kommunikation og forståelse er alfa og omega i samliv, fælleskab
og inddragelse. Jeg går meget op i en anerkendende og ligeværdig
kommunikation, som en vigtig forudsætning for, at vi kan være
sammen, selvom vi er forskellige. At kommunikere betyder at
mene det, man siger og at vise det med sin krop og sine handlinger. Derfor er at kommunikere lig med at leve.

Tirsdag den 2. oktober:

Thomas Kvist Christiansen: ”En overlever fra Auschwitz fortæller sin historie. Et foredrag om filmen om Arlette Andersen”
I 45 år holdt Arlette Andersen sin historie for sig selv, indtil flere
politikere og historikere begyndte at argumentere for, at Holocaust
og gaskamrene i Auschwitz blot var detaljer i verdenshistorien.
Missionen bag Arlette Andersens mange foredrag har altid været:
Vi må aldrig glemme Auschwitz og Holocaust. Der vil blandt andet
blive vist uddrag fra filmen.

Tirsdag den 30. oktober:

Helge Teglgaard: ”Landet rundt i den blå”
Hvor hører sangene hjemme på det musikalske landkort? Mange
sange i højskolesangbogen knytter sig til steder og begivenheder
i Danmark. Ved at synge sange, som omhandler historie, geografi,
natur og årstider fra alle egne, får vi en oplevelse af sammenhæng
og samhørighed i vores lille land.

Tirsdag den 13. november:

Chr. Rimestad og Bent Riis: ”Barakkerne og Vestbyen - en
100-årig Horsens-historie”
2018 er 100-året for opførelsen af de første barakhuse i Horsens. For
nogle var det alle tiders sted at bo. Andre kaldte det ren slum. Barakkerne nord for Nørretorv skrev deres helt eget kapitel i Horsens’
historie. Barakkerne blev opført for at løse en voldsom boligmangel
i årene efter Første Verdenskrig og var beregnet til at holde et årti.
Men tiden og beboerne ville noget andet.
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Tirsdag den 27. november:

Lisbet Bratland: ”Lisbet Bratland fortæller om Sydkorea set
med danske øjne”
Set med danske øjne er Sydkorea en forunderlig blanding af fortid
og fremtid. Det er et land, hvor der synes at være et spring på 150 år
mellem bedsteforældre og børnebørn. Et land, hvor man sætter en
ære i at skynde sig – alder udregnes f.eks., så man allerede er et år
fra fødslen, og forældre opdrager deres børn med sætningen ”Balli!
Balli!” (skynd dig, skynd dig).

Tirsdag den 8. januar:

Jan Tvernø: ”X-CCCP – Identitetskriser på Østfronten”
Lyder Transdniestrien, Gagausien, Nagorno-Karabakh, Karalkalpakstan og Gorno-Badakshan bekendt og som kandidater til
dit næste rejsemål? Tag med på en spændende, humoristisk og
levende illustreret rejse fra vores egen baghave i Østeuropa via
Stalins barndomshjem i Kaukasus til de svært tilgængelige grænseområder mod Afghanistan og Kina.

Tirsdag den 22. januar:

Esben Hansen: ”Afghanistan - kultur, krig og kærlighed”
Modsat det generelle mediebillede fokuserer foredraget ikke kun
på den elendighed, som det krigshærgede land har været igennem,
men også på den livsglæde, optimisme og humor, som er en del
af den afghanske hverdag. Foredraget bygger på Esbens rejser til
Afghanistan og giver et unikt indblik i landets kultur og historie.

Tirsdag den 5. februar:

Carsten Winther: ”Maleren og kirkekunstneren Sven Havsteen Mikkelsen”
Ingen dansk maler har udført så omfattende et kirkekunstarbejde
i form af altertavler, glasmosaikker og farvesætning af kirker som
Sven Havsteen Mikkelsen. Mere end 70 kirker i Danmark, Norge,
på Færøerne og i Grønland nåede han at udsmykke i en periode på
mere end 40 år, foruden landskabsbilleder, portrætter, grafik og de
eminente illustrationer til et væld af bøger.

Tirsdag den 19. februar:

Filip Møller: ”Håndværk, kunst og symbolikker”
Filip Møller fortæller om sit liv og virke. Lad dig blive ført rundt i
symbolikken og typografiens verden, og se hvordan Filip i sit arbejde forener kunst og personlige minder til enestående skulpturer
og mindesten. Kom med på en interessant og uforglemmelig tur
ud på kirkegården – en tur på kirkegården bliver aldrig mere det
samme efter en stund med Filip.

Tirsdag den 5. marts:

Poul Erik Rosenberg Jespersen: ”Hvad har gjort os til danskere?”
Et foredrag, der med tråde til historiske begivenheder og symboler
forsøger at tegne et billede af vores såkaldt fælles kulturgrundlag.
I en tid, hvor vi udfordres af andre kulturer, forsøger foredraget at
sætte ord på, hvad der egentligt er kernen i vores kultur, og stiller
samtidig spørgsmålet, om vi virkelig er verdens lykkeligste folk.

Tirsdag den 19. marts:

Mogens Blume Schmidt: ”Nelson Mandela – mennesket, der
blev verdensomspændende ikon”
Mandela blev født som høvdingesøn og dermed potentiel folkeleder. Han blev smidt ud af Universitetet på grund af sit politiske
arbejde, men tog senere juridisk embedseksamen og åbnede i 1952
Sydafrikas første sorte sagførerfirma. I 1965 blev Mandela, som leder
af ANC, idømt livsvarigt fængsel. Han blev løsladt i februar 1990 og
kendetegnede til sin død Sydafrikas demokratiske revolution.
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Sogneaftener 2018-2019
Sogneaftenerne afholdes henholdsvis i Sognehuset, Ørnstrupvej 23, Østerhåb Kirke og i konfirmandstuen i Hatting. Det er gratis at deltage, men der er mulighed for i Sognehuset at købe
kaffe/te og i Østerhåb Kirke at købe et glas vin/vand og en forfriskning til 30kr (kontant).
Tirsdag den 2. oktober 2018
kl. 19.00-21.00,
Østerhåb Kirke

Leonora Christina Skov: Den der lever stille
Da Leonora Christina Skovs mor dør, beslutter
hun at skrive den faktiske historie om sig selv
og sit liv. Om at vokse op som den ensomme
Christina i en familie, hvor mor endelig ikke
må græde, og far endelig ikke må blive vred,
og om at flytte til København og genskabe
sig selv som forfatteren Leonora, der til sin
forældres rædsel forelsker sig i en kvindelig
præst. ”Når du ligger i rendestenen, kan du komme hjem”, siger
hendes far, men så tager Leonoras raseri og livslyst over.
I foredraget fortæller Leonora om den voldsomme skriveproces, når
man smider fiktionens forklædninger og skriver om faktiske mennesker, om at miste det hele og finde sig selv, og om at håbe på en
forklaring og hige efter sin mors kærlighed langt ind i døden.

Tirsdag den 30. oktober 2018
kl. 19.00-21.00,
Konfirmandstuen i Hatting
Et samarbejde mellem
Hatting og Torsted Sogne

Kurt Johansen – Trosfrihed, Mellemøsten og bibler til alle
Kurt Johansen står i spidsen for
SAT-7 Europa, der leverer tv til det
kristne mindretal i Mellemøsten
og Nordafrika. Kanalen har 5-7
mio. seere dagligt. Arbejdet på
SAT-7 giver Kurt Johansen et helt
særligt indblik i det kristne mindretals hverdag – midt i krig,
uro og pres fra islam og den muslimske kultur

Tirsdag den 20. november
2018 kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Astrid Hadberg – Hvordan er det at have Gud med i
Vildmarken?
I efteråret og vinteren 2017-18 kunne familien Danmark følge med i
hvordan Astrid Hadberg oplevede
at være ”Alene i Vildmarken” i DRs
United Productions Aps
program af samme navn. Efter et
par afsnit blev det tydeligt, at Astrid Hadberg måske ikke følte
sig helt alene, fordi hun bar på en stærk erfaring af, at Gud var
med. Hvordan var det at være Alene i Vildmarken, og så måske
ikke at være helt alene? Og hvorfor dele det med alle de nysgerrige på den anden side af skærmen?
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Tirsdag den 29. januar 2019
kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Anders Fogh Jensen – Det er din egen skyld!?
I det Gamle Testamente kan man
møde Job, som bliver kastet ud i
det dybeste mørke af sit eget liv
og i sit eget indre. Fortællingen
om Job er nyoversat og har ganske
provokerende fået overskriften:
Det er din egen skyld. Jobs Bog. Nydansk og fortolket.
Anders Fogh Jensen har med sin filosofiske og debatterende
vinkel bidraget til bogen, som sætter fokus på lige det, som kan
være nogle af de vanskeligste temaer i menneskers liv: Skyld
og skam.

Onsdag den 27. marts 2019
kl. 19.00-21.00,
Torsted Sognehus

Kirsten Saurus Mehlsen og Søren Rønnehøj: Musik bag
tremmer
Kirsten Saurus Mehlsen har i 7 år
været musikmedarbejder ved Enner Mark fængsel. Sammen med
en tidligere indsat fortæller hun
om, hvad musik kan betyde, når
man sidder i fængsel. Kirsten Saurus Mehlsen tager os med i en lukket verden, som handler om
at få kriminelle med stor uro i kroppen til at sidde stille og at
opdage musikken, og den tidligere indsatte kan fra sit perspektiv fortælle, hvilken værdi musik og fællessang kan få, når man
er frihedsberøvet i et af Nordeuropas sikreste fængsler.

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 mdr. ind 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 1 og 3) og sognepræst Kim
Clemmensen (hold 2 og 4).
Det koster 100 kr. for deltagelse i 6 uger. Af pladshensyn
er tilmelding til Kirkekontoret nødvendig.
>>>
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Hold 1 ...

begynder onsdag den 5. september kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 10. oktober.

Hold 2 ...

begynder onsdag den 24. oktober kl. 10.30-11.30 og slutter
onsdag den 28. november.

Hold 3 ...

begynder onsdag den 16. januar kl. 10.30-11.30 og slutter onsdag den 27. februar (pause i uge 7).

Hold 4 ...

begynder onsdag den 27. marts kl. 10.30-11.30 og slutter onsdag den 8. maj (pause i uge 16).
Man er velkommen til at deltage i flere af forløbene, men hvis
der bliver venteliste, har førstegangsdeltagere fortrinsret.

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 11. september
Torsdag den 1. november
Torsdag den 29. november
Torsdag den 31. januar
Tirsdag den 5. marts (fastelavn – kom gerne udklædte!)
Torsdag den 25. april
Tirsdag den 4. juni
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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:
Onsdag den 22. august
Onsdag den 13. september
Torsdag den 23. maj
Tirsdag den 4. juni
Onsdag den 19. juni
- ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen

Højskolesangaftner,
kl. 19.00-20.30, i
Østerhåb Kirke

Vi inviterer til højskolesang 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 højskolesange og lære nogle
fine nye sange at kende:
Onsdag den 7. november
Tirsdag den 12. marts
- ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen

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 d. 6/9 kl. 18.00, efter jul
mødes vi igen torsdag d. 10/1. Koret medvirker ved gudstjenesterne søndag d. 23/9, 11/11, 20/1, 10/3 og 7/4 samt ved Julesang
2/12 og Forårssang 28/4.

>>>
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Østerhåb Børnekor

Inviterer hermed sangglade børn fra 3. 4. og 5. klasse til at
synge med i koret.
Vi øver hver tirsdag kl. 14.15-15.45 i Østerhåb Kirke.
Kunne du tænke dig at:
• blive en del af kirken og deltage som kor til forskellige typer
gudstjenester 11 gange pr. år
• 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@annelouisekrogh.dk el. tlf. 20779982
(snarest). Koret starter med at øve tirsdag den 21. august 2018.

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
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Mandag den 3. september kl. 10.00-12.00
Mandag den 1. oktober kl. 19.00-21.00
Mandag den 5. november kl. 10.00-12.00
Mandag den 3. december kl. 19.00-21.00
Mandag den 7. januar kl. 10.00-12.00
Mandag den 4. februar kl. 19.00-21.00
Mandag den 4. marts kl. 10.00-12-00
Mandag den 1. april kl. 19.00-21.00
Mandag den 6. maj kl. 10.00-12-00
Mandag den 3. juni kl. 19.00-21-00
Ruth Hedegaard og Lisbeth Green

Diverse arrangementer
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
2019.

Sensommertur

Efterårets udflugt finder sted til august. Nærmere information
følger i et senere kirkeblad.

Spis sammen

Alle er velkomne – par såvel som enlige. Det koster 50 kr. for
mad inkl. vand og kaffe. Tilmelding fredagen før arrangementet til Ruth Hedegaard på mobil: 4095 6751 eller til Kirkekontoret på: 7564 2364.
På menighedsrådets vegne
Ruth Hedegaard

”Spis Sammen aftener”

Torsdag den 27. september kl. 18.00-20.30
Mandag den 15. oktober kl. 18.00-20.30
Tirsdag den 4. december kl. 18.00-20.30
Tirsdag den 12. februar kl. 18.00-20.30
Torsdag den 14. marts kl. 18.00-20.30
Mandag den 29. april kl. 18.00-20.30
Se evt. mere på www.torstedkirke.dk
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Konfirmationer i Østerhåb
Kirke 2019

Søndag den 12 maj kl. 11.00:
En klasse fra Bankagerskolen ved NN
Bededag den 17. maj kl. 9.00:
Østerhåbskolens 8.a. ved Kim Clemmensen
Bededag den 17. maj kl. 11.00:
Østerhåbskolens 8.b. ved Kim Clemmensen
Lørdag den 18. maj kl. 11:
Østerhåbskolens 8.e. ved Anna Sofie Andersen
Søndag den 19. maj kl. 9.00:
Østerhåbskolens 8.c. ved Sara Klaris Huulgaard
Søndag den 19. maj kl. 11.00:
Østerhåbskolens 8.d. ved Sara Klaris Huulgaard
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Arrangementer
September
3. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
4. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
4. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
5. Babysalmesang hold 1
begynder kl. 10.30-11.30 i
Østerhåb Kirke
6. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
6. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
11. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
13. Morgensang kl. 9.00
i Torsted Kirke
13. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
18. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
18. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
19. Koncert med Sys Bjerre
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke
20. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
25. Børnekor kl. 14.15-15.45
i Østerhåb Kirke
26. Menighedsrådsmøde kl.
18.00-21.00 i Sognehuset
27. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset

2. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
2. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Østerhåb Kirke
4. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
9. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
10. Koncert kl. 19.00-20.00
i Østerhåb Kirke
11. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
15. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
23. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
24. Babysalmesang hold 2
begynder kl. 10.30-11.30 i
Østerhåb Kirke
25. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
30. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
30. Børnekor kl. 14.15-15.45
i Østerhåb Kirke
30. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Konfirmandstuen
i Hatting - et samarbejde
mellem Hatting Sogn og
Torsted Sogn.

13. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
13. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
13. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
15. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
18. Koncert med Jensen &
Bugge kl. 19.00-20.30 i
Østerhåb Kirke
20. Børnekor kl. 14.15-15.45
i Østerhåb Kirke
20. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset
22. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
27. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
27. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
29. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
29. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke

December
2. Julesang kl. 16.00-17.00
i Østerhåb Kirke
3. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
4. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
November
Østerhåb Kirke
5. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset 4. Spis sammen kl. 18.006. Børnekor kl. 14.15-15.45 i 20.30 i Sognehuset
6. Menighedsrådsmøde kl.
Oktober
Østerhåb Kirke
18.00-21.00 i Sognehuset
1. Dåbsklude-strikkeklub
7. Højskolesangaften kl.
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset 19.00-20.30 i Østerhåb Kirke 11. Børnekor kl. 14.15-15.45 i
Østerhåb Kirke
2. Højskoleformiddag kl.
8. Voksenkor kl. 18.0012. Julekoncert kl. 19.3010.30-13.00 i Sognehuset
20.00 i Østerhåb Kirke
20.30 i Østerhåb Kirke
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Sogneaftner
Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.00-21.00, Østerhåb Kirke

Leonora Christina Skov: Den der lever stille

Da Leonora Christina
Skovs mor dør, beslutter
hun at skrive den faktiske
historie om sig selv og sit

liv. Om at vokse op som
den ensomme Christina i
en familie, hvor mor endelig ikke må græde, og far
endelig ikke må blive vred,
og om at flytte til København og genskabe sig selv
som forfatteren Leonora,
der til sin forældres rædsel
forelsker sig i en kvindelig
præst. ”Når du ligger i rendestenen, kan du komme
hjem”, siger hendes far,

men så tager Leonoras
raseri og livslyst over.
I foredraget fortæller Leonora om den voldsomme
skriveproces, når man
smider fiktionens forklædninger og skriver om
faktiske mennesker, om at
miste det hele og finde sig
selv, og om at håbe på en
forklaring og hige efter sin
mors kærlighed langt ind
i døden.

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.00-21.00, Konfirmandstuen i Hatting.
Et samarbejde mellem Hatting og Torsted Sogne.

Kurt Johansen – Trosfrihed, Mellemøsten og bibler til alle
Kurt Johansen står i spidsen for SAT-7 Europa, der
leverer tv til det kristne
mindretal i Mellemøsten
og Nordafrika. Kanalen
har 5-7 mio. seere dagligt.

Arbejdet på SAT-7 giver
Kurt Johansen et helt særligt indblik i det kristne
mindretals hverdag – midt
i krig, uro og pres fra islam
og den muslimske kultur.

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Astrid Hadberg – Hvordan er det at have Gud med i Vildmarken?

United Productions Aps
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I efteråret og vinteren
2017-18 kunne familien Danmark følge med
i hvordan Astrid Hadberg
oplevede at være ”Alene
i Vildmarken” i DRs
program af samme navn.
Efter et par afsnit blev det
tydeligt, at Astrid Hadberg
måske ikke følte sig helt

alene, fordi hun bar på en
stærk erfaring af, at Gud
var med. Hvordan var det
at være Alene i Vildmarken, og så måske ikke at
være helt alene? Og hvorfor dele det med alle de
nysgerrige på den anden
side af skærmen?

Salmer til tiden
Som barn elskede han at
synge. Han sang derhjemme, i kirken, i skolen. Da
han var omkring syv-otte
år, var han med sin mor
til gudstjeneste. Det var
det bedste, han vidste,
for så kunne han synge
salmer. Han sang med af
hjertens lyst, skrålede og
jublede uden forbehold.
Hans mor var imidlertid
en lidt pertentlig dame,
og da gudstjenesten var
forbi, trak hun ham til
side og sagde: ”Min dreng,
du synger falsk. Derfor vil
jeg lære dig, hvad du skal
gøre. Du skal bare bevæge
læberne og lade, som om
du synger. Så er der ingen,
der opdager noget”.

Drengen var velopdragen
og gjorde, som hans mor
sagde. Han lærte sig at
mime, og han blev god til
det. Han mimede sig gennem al sang fra barndommen til ungdommen og et
stykke ind i alderdommen.

Så en dag skulle han som
omkring halvfjerdsårig
til et barnebarns dåb. Til
gudstjenesten kom han
til at sidde ved siden af et
barnebarn, en lille pige, og
efter første salme kiggede
hun undrende på ham og
sagde: ”Morfar, hvorfor
siger det ikke noget, når
du synger?”.
Manden følte sig afsløret
og blev dybt forlegen. Han
vidste med det samme, at
han nu var nødt til at synge
for sit barnebarns skyld. Så
det gjorde han: sang med.
For første gang i mere end
tres år sang han med sin
egen bævende stemme. Da
gudstjenesten var forbi,
var han tæt på at
græde og blev nødt
til gå alene ned på
kirkegården. Ved
kapellet brød
han hulkende
sammen. Det
var som om
et eller andet var
kommet tilbage til ham. At
han i det øjeblik var blevet
kristen igen.
Sådan fortæller salmedigteren Iben Krogsdal, om
hvordan hun fik mandens
historie fortalt. Om hvor

vigtigt det er at have sin
egen stemme i det store
fælleskor. Her kan vi synge
os ud af noget og ind i noget. Vi kan synge os større
eller mindre, og vi kan
synge os til sammenhæng.
Salmedigtningen stoppede
langtfra med Grundtvig,
og der findes langt flere
end de 791 salmer i Den
Danske Salmebog. Netop
i disse år, er der udkommet flere nye bøger med
salmer som et supplement
til Salmebogen. I Torsted
sogn benytter vi os både af
”Kirkesangbogen” og ”100
salmer” under gudstjenesten og de kirkelige
handlinger.
I løbet af de sidste 40 år
er der i Danmark officielt
og uofficielt udgivet over
15.000 salmer. Luther
og Grundtvig skrev nye
salmer, der talte ind i
deres samtid. Så den
nyere salmedigtning står
på skuldrene af en mange
hundrede år gammel
salmetradition. Og målet
er ikke at smide Kingo,
Brorson og Grundtvig ud
af kirken ej heller at gøre
fortsættes
9

salmerne avantgarde, men
at tale ind i det liv, der
levet her og nu – både i
sprog og toner.
De nye salmer er med til
at understrege, at kristendommen også har noget at
sige til os i dag. De tager i
langt højere grad udgangspunkt i det levede menneskeliv, så man også kan
genkende sig selv. Det kan
man for eksempel i salmer,
der taler til det spørgende
og søgende menneske,

salmer om tro og tvivl.
Salmerne er med til at
rykke os ud i pause-ro,
hvor de end synges. De
er med til at sætte ord på
det, som ellers kan være
svært at formulere. Og
på den måde er salmerne
(nye som gamle) med til at
bære troen videre. Og på
den måde bygge bro mellem mennesker og Gud og
skabe nye sammenhænge.
Kim Clemmensen

Orgelkoncert i Østerhåb Kirke
Onsdag den 10. oktober kl.
19.00 kan vi byde velkommen til organist, klokkenist, pianist og korleder
Povl Christian Balslev fra
Vor Frue Kirke i Svendborg. Han kommer og
giver koncert på Lewtak
orglet i Østerhåb Kirke.
I de sidste 20 år har Povl
Chr. spillet koncerter som
solist/kammermusiker
i det meste af Danmark
samt Sverige, Tyskland,
Holland, Østrig, Italien,
Spanien, England, Frankrig, Polen samt i Japan,
USA og Argentina.
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Ved orgelkoncerten i
Østerhåb kirke vil Povl
Chr. spille populær original orgelmusik samt et par
transskriptioner af anden
kendt musik. Herudover et
par ”egne værker”.

Kom til en forrygende aften med god orgelmusik.

Jensen og Bugge dansk folkemusik duo
- kommer snart i Østerhåb kirke
Søndag den 18. november
kl. 19.00 kan der i Østerhåb kirke opleves Jensen
og Bugge en folkemusik
duo fra Odense.
Harmonikaspilleren Mette
Kathrine Jensen Stærk
og violinisten Kristian
Bugge dannede i 2001
folkemusikduoen JENSEN & BUGGE. Siden har
de spillet swingende og
energisk dansk folkemusik
ved dans og koncerter i
Danmark, USA, Canada,
Færøerne, Norge, Sverige,
Finland, Sydkorea og
Polen. De har hver for sig
begge tidligere modtaget
priser og modtog som duo
senest “Traditionsprisen”
ved Danish Music Award
Folk 2012.

kemusik. Faktisk kom de
først rigtigt til at få glæde
af hinandens bekendtskab,
da de i år 2001 kom til at
studere sammen på folkemusiklinjen på Det fynske
Musikkonservatorium i
Odense. De har begge stor
erfaring i at spille til folkedans – både sammen og
hver for sig – og har haft
meget stor fornøjelse og
udbytte af at være i praktik
i hhv. Jæ Sweevers og Lang
Linken.

Deres repertoire er bl.a.
værker som Viggo Posts
polonæse-svensk, Rumlekvadrillen, Molbodrengens
hopsa, Ingelas vals.

JENSEN & BUGGE
mødtes allerede som børn,
da de boede i 3 kilometers
afstand fra hinanden - nær
Vejle og bl.a. gik til folkedans sammen. Selv om de
stod på bussen ved samme
stoppested igennem
det meste af skoletiden,
varede det længe, inden
de opdagede, at de delte
interessen for at spille fol11

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. 2985 7055 – Email: krni@km.dk
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