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Foråret kalder; urene stilles til sommertid.
Snart er det påsketid og tid for udflugt,
oplevelser og konfirmation.

Tiden går
Tiden går. Den ene dag tager den anden. Og efter en
lang vinter er foråret endelig på vej med sol, varme
og grøde. Hvert år vender
traditioner og højtider
tilbage. En af de højtider
er påsken, der fortæller
de velkendte historier om
måltidet, om Jesu lidelse,
død og opstandelse. Om
evigheden, der rækkes
frem mod os, og flettes ind
i vores liv, ind i vores dage.
Dagene kommer og går,
ligesom tiden. Snart er det
tid for konfirmationerne,
snart kommer pinse.
Foråret afløses af sommer.
Tiden går, og vi går med.
Nogle gange kan det endda
virke som om, tiden ikke
kun går, men den i stedet
farer af sted. At der er så
meget, vi skal nå, at tiden
ikke helt slår til, og deadlines bliver skubbet foran os.
Men måske det så alligevel
ikke er tiden, der farer afsted? Måske det er os? At vi
kan være så fortravlede, at
tiden farer af sted, dagene
forsvinder som sandkorn
mellem vores fingre.
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Måske vi så skal stoppe
op – om ikke andet, så for
at få vejret. Men også for
at vente på os selv - for at
indhente os selv. For måske
er tid ikke noget der går?
Måske vi hellere skulle
forsøge at anskue det på
en anden måde: At tid er
noget, der kommer. Så bliver dagene måske knap så
fortravlede og forjagede. Så
husker vi måske mindre
på alt det, vi ikke nåede og
i stedet på det, vi fik nået.
Tid er egentlig ikke noget
definerbart. Men er skabt
af os mennesker for at forholde os til verden. Dage,
måneder, timer, minutter,
sekunder og så videre er
bestemt af mennesker. Ligesom vi har opfundet ure
og kalendere for at holde

orden og styr på tiden. Så
kan vi aftale at mødes, vi
ved, hvornår bussen eller
toget kører. Og det er ganske praktisk, med mindre
man kommer for sent og
ser, bagenden af bussen
kører bort i det fjerne.
Vi skal huske, vi har brug
for hvile. Døgnet har 24
timer, men vi kan ikke
overkomme dem alle uden
hvile og pauser. Vi må
finde tiden til hvilen, til
pauserne, til roen. Til at
rykke os selv ud i pause-ro.
Det gør vi måske bedst,
når vi husker at stoppe
op. Når vi stopper med at
jage efter tiden, og i stedet
lader tiden komme til os.
Møder den nye dag og de
små perfekte øjeblikke, der
dukker op, helt uden vi har
jaget efter dem.
Alting har sin tid - således
også os. Men evigheden
rækkes frem mod os, og
den flettes ind i vores timelige dage. Så vi netop kan
lade dagene komme til os
og fylde dem med liv.
Kim Clemmensen

Hovedrengøring af orglet i
Torsted Kirke
I 30 år har Torsted Kirkes
orgel tjent menigheden på
fineste vis, et fint, velklingende og driftssikkert
lille instrument. Men i
30 år har det også taget
imod støv og nedfaldet
kalkpuds, som lægger sig
i orgelpiberne og har givet
anledning til nogle udfordringer med upræcise
toneansatser eller stumme
piber. For et par år siden
blev orglet forsynet med en
overbygning, et ”låg” med
et finmasket net, der fremover kan holde nedfalden
puds ude, og samtidig har
orgelbyggeren været flittig med at rense de værst
udsatte orgelpiber, men i
forbindelse med den årlige
stemning i august 2018,
blev det efter Kirkeministeriets Orgelkonsulents
rådgivning besluttet, at

orglet skulle totalrenses. I
slutningen af februar/begyndelsen af marts rykker
orgelbyggerfirmaet Bruno
Christensen & Sønner Orgelbyggeri så ind i Torsted
Kirke, hvor de adskiller
orglet, renser alle de godt
600 orgelpiber og vasker
orglet.

Det er således et nyrenset
og om-intoneret orgel, der
i år kan fejre 30 års fødselsdag, hvilket markeres
ved gudstjenesten den 31.
marts kl. 11, hvor jeg vil
spille lidt ekstra orgelmusik.
Kristine Nissen, organist
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Sogneudflugt 2019 – HEART
Onsdag d. 1. og onsdag
d. 15. maj ruller bussen
traditionen tro af sted på
Sogneudflugt fra parkeringspladsen ved Torsted
Kirke. Vi skal besøge HEART - Herning Museum of
Contemporary Art, der er
et 5.600 kvadratmeter stort
kunstmuseum i Herning,
tegnet af den amerikanske
arkitekt Steven Holl. Det
åbnede i 2009. Tidligere hed museet Herning
Kunstmuseum og havde
til huse i en tidligere skjortefabrik. Inspireret af Hernings tekstilindustri har
Steven Holl tegnet museet
med en krøllet overflade,
buede vægge og med de
fleste lofter og vægge i en
kurvet form.

Derudover er kaffe, lagkage og et kort kirkebesøg
jo naturligvis også en del
af udflugten.

Tilmelding til Kirkekontoret i åbningstiden.
Tilmeldingen åbner
10. april.

Fakta:
Udflugten er primært
for beboere i sognet, og
deltagelse sker efter førsttilmølle-princippet.

Vi glæder os til en spændende eftermiddag.
Vel mødt!
Præsterne.

1. maj er præsterne
turledere.
15. maj er menighedsrådet
turleder.
Afgang kl. 12.00 fra
Sognehuset
Hjemkomst ca. kl. 18.00
samme sted.
Pris: 100 kr. som betales
ved tilmelding.

Fotograf Iwan Baan

Fællessang i Østerhåb og Torsted Kirker
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12. marts kl. 19.00-20.30
Vel mødt til endnu en
Højskolesangaften i
Østerhåb Kirke. Første
halvdel af aftenen vil
organist Kristine Nissen

præsentere sangene og
fortælle om deres baggrund, dernæst er der
en hyggelig kaffepause
i våbenhuset, hvorefter
deltagernes sangønsker

indfries efter bedste
evne! Vi vil bl.a. synge de
sidste vintersange og de
første forårssange. Alle er
velkomne!

23. maj kl. 9.00-10.00
I det sene forår og tidlige
sommer mødes vi igen
til morgensang i Torsted Kirke, første gang

23. maj. Kirkesanger
Lisa Bondo og organist
Kristine Nissen leder os
igennem en lille halv
times morgensang i

kirken, hvorefter der er
mulighed for at nyde et
rundstykke og en kop
kaffe i Sognehuset.

Torsted Sogns strikkeklub
Torsted Sogns strikkeklub har d. 17. januar
sendt 22 tæpper og 134
fødselsdagshuer til ”Strik
til børn på neonatalafdelinger”
Vi strikker stadig dåbsklude til sognets dåbs-

børn – men ind imellem
strikker vi til nyfødte og
for tidligt fødte børn.
Der er stadig plads til
flere i strikkegruppen
– så har du lyst at være
med så mød op!
Se datoer side 7.

Vidste du...
at Torsted sogn fra 1922-70 var nordligste sogn i Haderslev stift.
Efter kommunalreformen i 1970 sydligste sogn i Århus stift.
”Vidste du...”
Det er en ny fast rubrik, hvor vi i hvert kirkeblad vil fortælle noget, du måske ikke lige vidste om Torsted sogn. Knud Jørgensen har samlet en mængde viden og har venligst delt den med redaktionen.

Skærtorsdag dækker vi et langbord i
Østerhåb Kirke
Påsken strækker sig fra
den festlige palmesøndag, hvor håbet løfter sig
lysegrønt under palmernes
sving, henover Skærtorsdag, hvor alvoren begynder
at melde sig, og Jesus spiser
for sidste gang med sine
disciple, og vi bliver ført
ind i langfredags mørke.
Og endelige påskedag
hører vi, at mørket ikke
har magten i menneskers

liv. Der er altid mere at
sige om menneskelivet end
mørke, håbløshed og død.
Skærtorsdag samles vi
om et langbord i Østerhåb
Kirke til et let måltid som
flettes sammen med en
gudstjenestelig fejring af
netop Skærtorsdags særpræg. Vi begynder kl.
18.00 og afslutter efter en
times tid.

Arrangementet er
gratis, men af hensyn til
opdækning bedes man
tilmelde sig til Kirkekontoret senest onsdag d.
10. april.
Vel mødt!
Præsterne.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Marts
3. Fastelavn
10. 1.s. i fasten
17. 2.s. i fasten
24. 3.s. i fasten

11.00 KC
11.00 SKH * V
11.00 KC
11.00 KC

April
7. Mariæ bebudelse
14. Palmesøndag
18. Skærtorsdag
19. Langfredag
21. Påskedag

11.00 SKH V
11.00 SKH
18.00 SKH+KC+AKO
11.00 SKH
11.00 KC

Maj
5. 2.s.e. påske
12. Konfirmation
17. Konfirmation
17. Konfirmation
18. Konfirmation
19. Konfirmation
19. Konfirmation
30. Kr. himmelfartsdag

11.00 KC
11.00 AKO
9.00 KC
11.00 KC
11.00 ASA
9.00 SKH
11.00 SKH
11.00 ASA

Juni
2. 6.s.e. påske

11.00 KC
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Marts
31. Midfaste

11.00 AKO k S K

April
22.		 Anden påskedag
28.		 1.s.e. påske

11.00 AKO
11.00 SKH K **

Maj
26.		 5.s.e. påske

11.00 SKH

k
K
S
V
*
**

Kirkefrokost
Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Sommertid begynder
Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Forårssang i Østerhåb Kirke kl. 16.00

SKH
KC
AKO
ASA

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anne Kobberø
Anna Sofie Andersen

Arrangementer
Marts
4. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
5. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
5. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
5. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
7. Minikonfirmander
kl. 14.15 – 15.45 i
Østerhåb Kirke
7. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
12. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
12. Højskolesangaften
kl. 19.00-20.30 i
Østerhåb Kirke
14. Minikonfirmander
kl. 14.15 – 15.45 i
Østerhåb Kirke
14. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
19. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
19. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
20. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
21. Minikonfirmander
kl. 14.15 – 15.45 i
Østerhåb Kirke
21. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
26. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
27. Babysalmesang (hold 4)
begynder kl. 10.30
i Østerhåb Kirke

27. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset
28. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
31. Familiekoncert kl. 16.0017.00 i Østerhåb Kirke
April
1. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
2. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
3. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
4. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
9. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
10. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
11. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
23. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
24. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
25. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
25. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
28. Forårssang kl. 16.0017.00 i Østerhåb Kirke
29. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
30. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke

Der gøres opmærksom på, at
dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat fra
møderne kan ses på Torsted
Sogns hjemmeside
www.torstedkirke.dk

Menighedsrådets årsberetning 2018 kan nu læses
på kirkens hjemmeside.
Maj
1. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
1. Sogneudflugt kl. 12.0018.00 (se omtale side 4)
2. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
6. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
7. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
8. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
9. Menighedsrådsmøde kl.
18.00-21.00 i Sognehuset
14. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
15. Sogneudflugt kl. 12.0018.00 (se omtale side 4)
21. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
23. Morgensang kl. 9.00
i Torsted Kirke
28. Børnekor kl. 14.45-16.10
i Østerhåb Kirke
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MUSIK BAG TREMMER
oplevet af tidligere
indsat, Søren, og musikmedarbejder, Kirsten,
Statsfængslet Østjylland.
Onsdag den 27. marts
2019 kl. 19.00-21.00 i
Torsted Sognehus
kan man møde Søren
som fortæller om at være
i fængsel og i særdeleshed
om at sidde i Statsfængslet
Østjylland. Om dagligdagen blandt alle typer
mennesker, om hierakiet
blandt de indsatte, om
at være frihedsberøvet,
forholdet til de forskellige
personalegrupper i fængslet og værdien af at kunne
få mulighed for at deltage i
musik og kor.
Kirsten, som i 7 år har
været musikmedarbejder
i fængslet, fortæller bl.a.
om at dirigere 3 forskellige
fangekor, at få bandekriminelle til at sidde stille
i fængslets kirke og lytte
til musik, at styre et band
hvor ingen som udgangspunkt kan spille, at opleve
hvordan musikken kan
være med til at lette dagligdagen for de indsatte.
Om at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal
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sikkerhed, hvor de indsatte
er opdelt i grupperinger,
der ikke må være sammen
med hinanden.
Undervejs i Foredraget vil
Kirsten spille, og Søren
synge for, til et par fællessange undervejs.
Søren Rønnehøj er uddannet maskinarbejder
og har arbejdet som sådan
før, imellem og efter sine
fængselsophold. Søren har
haft flere små domme, som
for det meste er afsonet i
åbne fængsler. Med den
sidste dom, som blev afsonet i Statsfængslet Østjylland, har Søren tilbragt i
alt 7 år bag tremmer. Han
blev løsladt i september
2014.

Kirsten Saurus Mehlsen er
uddannet musikpædagog
og musikterapeut. Har
undervist på musikskoler,
højskoler, været musikskoleleder, musikterapeut på
socialpsykiatrisk bosted
og optræder på 20. år i serveringsteatret Frk. Olsen’s
Vikarbureau.

Sogneindsamling søndag den 10. marts 2019
Støt op omkring Folkekirkens Nødhjælp søndag den 10. marts 2019
kl 12.00 til 15.00 og gå
en tur for klimaet. For
vores børn. For verdens
fattigste. For alt i verden.
I år er der fokus på klimaforandringerne som
er her, og de er kommet
for at blive. Millioner af
mennesker er truet af sult
og oversvømmelser, og
allerede nu må mange forlade deres hjem for at finde
mad og sikkerhed.
Men der er en god nyhed:
Vi ved, hvad der skal gøres!
Der skal samles ind til de
mennesker, der er hårdest
ramt af klimaforandringerne.

Folkekirkens Nødhjælp
arbejder i verdens fattigste
lande, hvor klimaforandringerne slår meget
hårdere, end de gør i Danmark.
Vi gør det for verdens
fattigste, men vi gør det
også for vores egen skyld.
Kloden er nemlig noget,
vi deler, og klimaforandringerne er hele klodens
problem. På sigt vil vi alle
komme til at mærke konsekvenserne af de globale
temperaturstigninger på
egen krop.

op i Torsted Sognehus og
få et routekort udleveret
og hjælp Menighedsrådet
med indsamlingen. Der vil
være lidt drikke og spise til
alle indsamlere. Kom alene
eller tag familie, venner
med under armen og få en
hyggelig eftermiddag med
motion og støt op om en
god sag.
Du kan tilmelde dig som
indsamler på
Kirkekontoret:
tlf. 7564 2364 eller Email:
torsted.sognhorsens@km.dk
eller på hjemmesiden
www.noedhjaelp.dk

Derfor opfordrer vi alle i
Torsted sogn til at gå en
tur for klimaet søndag
den 10. marts 2019 kl
12.00 til kl. 15.00. Mød

SALMESWING i Østerhåb Kirke Kirkekoncert for børn
Kom og oplev en salmeswing familiekoncert i
Østerhåb Kirke søndag
den 31. marts
kl. 16.00.
Når Sille og Palle 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.
Ses vi i Østerhåb kirke til
SALME SWING?
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Folkekirkens tilbud til børn og unge
FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I Horsens
er et ikke-forkyndende
undervisningstilbud fra
folkekirken til skolerne
i Horsens. Der tilbydes
færdige undervisningsforløb og kulturtilbud
med lokal forankring.
Er man forældre til et barn
i skolealderen, har man
helt sikkert oplevet, at barnets klasse har deltaget i et
projekt tilbudt af ”SkoleKirke-Samarbejdet” i Horsens Kommune – forkortet
SKS. Dette samarbejde
har hjemsted i Horsens
Provsti.
Formålet er at styrke samarbejdet mellem skole og
kirke såvel lokalt som over
sognegrænser.
Hensigten er at forbedre
elevernes muligheder for
gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte
øget bekendtskab med kristendommen til bidragelse
af elevernes personlige
stillingtagen.
Målgruppen er elever fra
børnehaveklasse til og med
10. klassetrin.
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Ansvaret for SKS er placeret i et repræsentantskab
og en bestyrelse. Bestyrelsens opgaver er bl.a. at
ansætte og afskedige medarbejdere, sikre bredden i
SKS’s arbejde og komme
med ideer og inspiration.
Det er vigtigt, at lærerne
oplever SKS som medspiller og ikke modspiller.
Tilbuddene bygger på
undervisningsplaner, så
lærerne får lyst til at være
med.
Til at virkeliggøre samarbejdet med skolerne, er der
ansat to SKS-konsulenter.
På nuværende tidspunkt
tilbydes følgende projekter:
JESUS PÅ FÆNGSLET
3. årgang. Fag: kristendom,
musik og billedkunst.
Projektet forløber i tre
faser: en undervisningsdel
på klassen, et besøg i den
lokale kirke og til sidst et
rollespil på Fængslet. Her
møder børnene centrale
karakterer fra evangelierne. Det er lokale præster,
der udfylder rollerne.

BIBELEVENTYR 4.-5.
årgang. Fag: Kristendom
Bibeleventyr er et tilbud,
hvor klassen får besøg af
den lokale præst, der vil
fortælle det gamle eller
det nye testamente med
drama, trylleri, rap og genstande.

GYS OG GRU 4. – 6.
årgang. Fag: kristendom og
bevægelse.
Natløb med bibelsk gru.
Mød Johannes og de syv
engle og hjælp med at
finde himlen på jorden.
SALMESANG OG KLOKKEKLANG 4. årgang.
Fag: Kristendom og musik
Projektet var tidligere rettet mod påsken, men blev
ændret i anledning af reformationsåret. Nu sættes
der fokus på reformationen i Horsens og musikhistoriens udvikling. Når
eleverne på klassen har
lært om Horsens historie
under reformationen, sunget salmer (før, under og

Torsted Sogns tilbud
efter Luther), sluttes der af
med et besøg i Uth Kirke,
som er Horsens egen reformationskirke. Her synges
de salmer, som er øvet på
forhånd.
Østerhåbskolen deltager
naturligvis i tilbuddene fra
SKS, men lige så vigtigt er
det samarbejde, som vores
eget sogn tilbyder skolen
og børnefamilierne. Det er
dejligt, at vi har engagerede præster og medarbejdere, som er kendte ansigter i
lokalsamfundet.

Babysalmesang. Første
møde med børnene er
naturligvis barnedåben.
Rigtig mange forældre
med børn i alderen 3 - 12
mdr. benytter sig også af
Babysalmesang i Østerhåb
Kirke, hvor der synges
enkle salmer.
Gud og pasta. Gudstjenester i børnehøjde med
børnevenlige samler og
fortællinger fra bibelen
afsluttende med fællesspisning i Sognehuset.
Børnekor. Sangglade
børn fra 3.- 5. klasse. Koret
medvirker bl.a. ved juleog påskekoncerter samt til
Gud og pasta.

Julegudstjenester for
børn i alle aldre.
Julemåneden medfører
altid stor aktivitet. I 2018
blev der holdt 16 julegudstjenester for dagplejebørn,
børnehavebørn, spejdere
og ikke mindst de mange
elever fra skolen. Og så er
familiegudstjenesterne
juleaften et tilløbsstykke!
Det er glædeligt, at så
mange tager imod kirkens
tilbud. Det viser, at det
ikke er ”farligt” at komme
i den danske folkekirke!
Gurli Aksglæde Hokland

Minikonfirmander.
3. årgang. Hvor man leger,
synger, hører bibelhistorie
og lærer kirken at kende.
Konfirmationsforberedelse. 8. årgang.
Rigtig mange ”unge mennesker” vælger at blive
konfirmeret, så præsterne
har i år seks hold konfirmander.
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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
Facebook: Torsted Kirke og Østerhåb Kirke
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.
Sognepræst Anne Kobberø
Tlf.: 4295 3532 – Email: ako@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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