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Sommer, sommer og sol!
Se Årets konfirmander og
enestående kunstværker.
Læs om pilgrimsvandring,
sensommertur og koncert
med Thomas Buttenschøn.

Stå her, du er kunst.
Magisk sokkel nr. 2.
”Gud dannede mennesket af jord….” står der i
Skabelsesberetningen i
Bibelen. Andre steder står
der ”Gud skabte mennesket”. Mennesket er altså
skabt og dannet af Gud.
Ordene betyder åbenbart
det samme.
Men når vi i dag bruger de
beslægtede ord ”dannelse”
og ”skaberi”, så taler vi nu
om to helt forskellige ting.
Skaberi er gerne noget vi
nedladende beskylder andre for. Fordi skaberi er at
lade som om man er noget
andet, end det man er.
Men fristelsen ligger lige
for, når man overfladisk
beretter om sit vellykkede
liv: de pæne børn, de korrekte standpunkter, det
stilfulde hjem, de idylliske
ferier og alt det andet, der
naturligvis er styr på. Vi
skaber os, fordi vi ønsker,
at de andre skal se os som
noget andet end det, vi
egentlig er. Skaberiet ligger som et låg i overfladen
og forsøger at slutte tæt
om alt det, der gemmer sig
nedenunder. Skaberiet gør
os kunstige og uskønne.
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Dannelse er jo derimod
blevet et positivt ladet
udtryk. Dybest set, så
må dannelse være, at vi
bliver mere og mere til de
mennesker, Gud bestemte
os til at være. Den første
tjekkiske præsident, Vaclav
Havel sagde: ”Jeg vil ikke
blive et andet menneske,
men jeg vil gerne blive mig
selv på en bedre måde.”
Dannelse er en stadig
opdragen på mig selv; i
hele mit syn på verden,
mig selv og mine medmennesker. Dannelse har
med storsind og ærlighed
at gøre. Mon ikke mange
har mødt den slags dannede mennesker, der får
de bedste sider frem i os.
Mennesker, der får os til

at slappe af, og måske
ligefrem til at blomstre.
De gør det ved deres ægte
nærvær og interesse, den
vedkommende samtale
og hjælpsomheden, der
får os til at fornemme, at
vi er vedkommende og
velkomne. At vi faktisk er
de enestående mennesker,
Gud har skabt og dannet
os til at være.
Og derfor behøver vi
ikke at skabe os og gøre
os kunstige inden vi kan
bestige Piero Manzonis
magiske sokkel nr. 2. Vi er
allerede skabt og dannet
som enestående kunstværker; også når vi selv synes,
at kunstværket tager sig
aldeles uskønt ud.
Sara Klaris Huulgaard

Pinse i vandkanten

Gudstjeneste 2. Pinsedag på Langelinjeanlægget i Horsens
Kom og oplev fortællingen
fra urdyb til dåbsvand, når
Horsens provsti indbyder
til fælles gudstjeneste 2.
Pinsedag. Gudstjenesten
vil med fortælling og lyd
guide os hele vejen fra
urdybets kaotiske vande til
dåbens rolige livskilde.
Fortællingen ledsages af et
lydunivers skabt af musikerne Charlotte Bro Zacha-

riassen og Kim Jeppesen.
Salmerne akkompagneres
af bandet ”Closing Time”
og et stort fælles børnekor
med deltagere fra hele
provstiet.
Efter Gudstjenesten kan
man prøve en tur i hoppekirken, besøge pølsevognen, købe en kop kaffe serveret af Kirkens Korshær
eller en is fra Voel-Is.

Closing Time vil også
spille nogle af deres egne
numre.
Hilsen
Folkekirken i Horsens

Praktiske
oplysninger:
Tid & sted:
10. juni 2019 kl. 11.00
Langelinjeanlægget i
Horsens
(Langelinie bystrand langs
Strandpromenaden).
Medbring tæppe eller
klapstol, og evt. badetøj,
hvis vejret indbyder til en
forfriskende pinsedukkert!
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Sensommerkoncert med

Thomas Buttenschøn i Østerhåb Kirke

den 17 september 2019 kl. 19.30.

ster noget, så er det vigtigt
”Er der godt vejr i
ikke at miste sig selv. Følelhimlen?” er Thomas
ser er subjektive, og man
Buttenschøns mest perkan ikke gøre for, hvordan
sonlige album, til dato. På
albummet guider Thomas man har det. Savnet kan
være ubærligt, men det
os rundt i de forskellige
facetter af et voksenliv som hjælper ikke, at man er
bange. Det vigtigste er, at
deletidsfar, nyforelsket
voksen mand og det umå- man bare er sig selv.(…)
Jeg har, siden jeg skrev mit
delige savn af sin afdøde
seneste officielle danskmor.
sprogede album, for snart
“Jeg mistede min mor, da
ti år siden, fået to børn.
jeg var ni år gammel. Jeg
Når man får børn, ændre
har altid skrevet mange
man sit perspektiv. Jeg har
sange til hende. Det funaldrig tænkt, at mine mørgerer som terapi for mig,
keste og dybeste
og har aldrig
Og da jeg for et par tanker, var noværet med
afsæt i, at det år siden blev skilt, get som kunne
var mørket ved at være interessant
var sange,
æde mig op.
for andre end
der skulle
mig selv. Jeg har
høres af andre
altid følt mig alene i mørend mig selv. Jeg ved ikke
ket. Og da jeg for et par år
hvorfor, jeg har det sådan.
siden blev skilt, var mørket
Jeg tror, det er fordi, jeg
har været bange for at læg- ved at æde mig op.
Men der, midt i mørket,
ge mine inderste følelser
mødte jeg pludselig én, der
på den offentlige kødblok,
lærte mig, at det var okay.
og risikere at se dem blive
Det startede med en kop
skåret i småstykker.
kaffe. Men kaffen smagte
Men jeg nægter at være
bedre end nogensinde før.
bange. Jeg mener, hvad
Ligeså klichéfyldt som det
er det værste der kan ske?
Min mor er jo allerede død. kan lyde, så har jeg fundet
mig en muse. Hun hjælper
Jeg vil gerne lære mine
mig med at huske. Hun
børn, at selvom man mi4

hjælper mig med at glemme. Og nu står jeg med et
album i hånden, jeg aldrig
kunne have skrevet uden
hende. Det er sjovt som
lyset skinner, klarest når
det er mørkt.”
(www.wildnorthmusik.dk)

Kirkens kor medvirker
ved koncerten.
Billetter kan købes på
kirkekontoret XXXX

Gå med - på Camino Mossø
Pilgrimsvandring den 15. september
Ordet El Camino er spansk
og betyder vejen. Det er
navnet på den kendte pilgrimsrute til Santiago de
Compostela.

ingen tanke så tung, at
man ikke kan gå sig fra
den...når man således
bliver ved med at gå, så går
det nok”.

Pilgrimsvandringer finder sted overalt i verden
med alle slags motiver.
Motionister, vandringsfolk, turister og søgende
mennesker begiver sig ud
på veje og stier også herhjemme. I middelalderen
var pilgrimsbevægelsen
stærk og i en periode deltog mellem 20 og 50% af
Europas voksne befolkning
i valfarter og vandringer.
Martin Luther forbød
pilgrimsvandringer og
først 500 år senere vendte
vandringstanken tilbage.
Som en indre vandring i
den ydre vandrings form.
Genfødt i det moderne
menneskes behov for indre
ro, men også for bevægelse.

I dag er der megen fokus
på motion og bevægelse. Vi
kender til at komme trætte
hjem fra arbejde. Går vi en
tur, vender energien tilbage, og det letter i sindet.
Eller som en læge sagde til
en stressramt kvinde: ”Du
skal ikke have medicin,
men din medicin skal
være hver dag at komme
ud og fortynde tanker!”. At
vandre sammen er derfor
ingen præstation, vi skal
yde, men en gave. Mens vi
går, sanser vi naturen, og
vi kan tie stille, tænke, tale
eller måske endda synge:
Gennem de favre/riger på
jorden/går vi til Paradis
med sang.

Søren Kirkegård siger:
”Tab ikke lysten til at gå.
Jeg går mig hver dag det
daglige velbefindende til
og går fra enhver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste tanker til”.
Han oplevede en slags renselse ved at gå: ”Jeg kender

Vi er et udvalg bestående af folk fra Hatting og
Torsted. Fælles for os er, at
vi kan lide at vandre i naturen gerne i selskab med
andre. Vil du gå med?
Den 15. september mødes vi i Hatting kirke til
andagt kl. 9.30 ved Anna
Sofie Andersen.
Derefter tager vi bussen
til Vorvadsbro, hvor vi
vandrer sammen over Klostermølle til Voerladegård
og hentes her igen. Turen
er godt 8 km lang – og
for de, der har lyst, er der
mulighed for også at gå op
omkring Sukkertoppen.
Anne Kobberø

Tilmelding til kirkekontoret senest
den 3. september på
e-mail: okbr@km.dk
Se nærmere vores
hjemmeside, som
løbende opdateres
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
Juni
2. 6. s.e. påske
9. Pinsedag
10. 2. Pinsedag
16. Trinitatis
23. 1. s.e. trinitatis

Torsted Kirke
kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 *
kl. 11.00 AKO
kl. 11.00 KC

Juli
7. 3. s.e. trinitatis
14. 4. s.e. trinitatis
21. 5. s.e. trinitatis

kl. 11.00 AKO
kl. 11.00 SKH
kl. 11.00 SKH

August
4. 7. s.e. trinitatis
11. 8. s.e. trinitatis
18. 9. s.e. trinitatis

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

September
1. 11. s.e. trinitatis

kl. 11.00 SKH
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Juni
30. 2. s.e. trinitatis

kl. 11.00 KC

Juli
28.		 6. s.e. trinitatis

kl. 11.00 KC

August
25.		 10. s.e. trinitatis

kl. 11.00 AKO

SKH
KC
AKO
ASA
ABB

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anne Kobberø
Anna Sofie Andersen
Annette Brounbjerg Bennedsgaard

* Pinse ved Langelinje (se omtale side 3)
Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementer
Juni
3. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00 – 21.00 i
Sognehuset
4. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
4. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
6. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset
19. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke

August
15. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset
28. Landemodegudstjeneste
kl. 10.00 I Aarhus Domkirke
29. Sensommertur
kl. 9.30 – 15.00
(se omtale side 8)

September
17. Sensommerkoncert
kl. 19.30 i Østerhåb Kirke
(se omtale side 4)

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

På hjemmesiden kan
man også læse menighedsrådets årsberetning
2018 og få indblik i, hvad
rådet har arbejdet med i
det forgangne år.

En del af ”vognparken” ved babysalmesang i Østerhåb Kirke.
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Sensommertur den 29. august 2019
I år går turen til Skanderborg Slotskirke – hvor vi
får rundvisning. Kirken er
en sidste rest af Frederik d.
2.s ombyggede middelalderborg fra Valdemar den
Stores tid. Slotskapellet er
fra 1572 og bevaret som
sognekirke, men i 1767
blev selve slottet nedrevet.
Derefter skal vi på sejltur
med det hyggelige skib
M/S Dagmar og opleve den
skønne natur ved Skanderborg Sø. Her kan der
købes Øl, vin og vand – og
vi vil spise de medbragte
madpakker hjemme fra
Sognehuset.

Vi slutter af med at nyde
kaffen og kagen i Skanderup kirkes sognehus, og de,
der har lyst, kan gå over og
se Skanderup kirke, som
ligger lige ved siden af.

Kl. 9.30:
Afgang fra Torsted Kirke.
Kl. ca. 15.00:
Hjemkomst ved Torsted
Kirke
Pris: 100 kr.
(betales ved tilmelding)
Tilmelding fra tirsdag
den 13. august kl. 9.00 på
Kirkekontoret
Vel mødt
Vi glæder os til en hyggelig
dag.
Præsterne

Vidste du...
At Torsted sogns dengang eneste selvejerbonde, Niels Lauritssøn i Ørnstrup, har
bekostet den oprindelige staffering af Torsted kirkes prædikestol i 1692.
”Vidste du...”
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.
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Konfirmationer i Østerhåb Kirke 2019
Søndag den 12. maj

Liv Fomsgaard Adsbøl, Lasse Kjærhus Ahrenfeldt, Rasmus Sund Andersen, Nicklas Brigsted, Christine Bruun
Dalsgaard, Nadja Nordahl Grand, Marcus Zea Guttenberg Henriksen, Daniel Jepsen, Maja Landbo, Maria Rasmussen,
Line i Skálum Slotsgrund, Emil Kristian Thomsen. Sognepræst Anne Kobberø.

Bededag den 17. maj kl. 9.00

Laura Bruun Højen Andersen, Sille Møbjerg Granau Andersen, Anna Hjerrild Behnsen, Lærke Agerskov Brigsted, Laura Lauge
Bruhn, Anna Lykke Christoffersen , Benjamin Elberg Dalsgaard, Cecilie Jørgensen, Emma Simone Kristensen, Nikoline Lindved,
Vera Silkjær Møller, Josefine Berg Mørch, Lukas Dam Nielsen, Sara Alsted Olsen, Morten Ellegaard Holm Pedersen, Ida Balling
Schjoldager, Emma Meitilberg Terndrup, Marcus Sonne Thomhav, Oliver Zeuner. Sognepræst Kim Clemmensen.
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Bededag den 17. maj kl. 11.00

Jonas Borup Bak, Amanda Juliane Bertelsen, Nanna Clemmensen, Mads Kolding Damgaard, Magnus Gaarde Eilersen, Laura
Billeskov Eriksen, Steven Godiksen, Enomaelsh Rouny Gorgees, Maria Henneberg Hansen, Sara Gam Hjermitslev, Cecilie
Riis Jensen, Josefine Overby Kaae, Anne Sofie Rasmussen Løvdal, Oliver Faurschou McDermott, Alberte Midtgaard,
Cage Nygaard Musser, Lea Ahm Nielsen, Victoria Rosendahl Nielsen, Ida Bøeg Pedersen, Mathilde Hessellund Rasmussen,
William Kolbeck Valbjørn Skov, Cathrine Tranekjer Zachariassen. Sognepræst Kim Clemmensen.

Lørdag den 18. maj

Mathias Langkjær Egelund, Aaju Ronny Thomas Frederiksen, Tobias Nissen Heilmann, Gustav Emil Baudtler Jeremiassen,
Sebastian Funk Johannessen, Marcus Nørager Juhl, Jesper John Paule Laursen, Anne Amalie Hammer Lysgaard, Jonas Nielsen,
Maja Lennard Nielsen, Maja Lyse Nielsen, Maria, Høyrup Persen, Mathias Toth Skovgaard. Sognepræst Anna Sofie Andersen.
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Søndag den 19. maj kl. 9.00

Lukas Olsen Andersen, Oliver Kjærgaard Andersen, Mathias Bregendahl, Sander Hedeager Kristensen, Victoria
Golovkina Lanther, Flora Freher Lorentzen, Simon Westergaard Lykke, Cecilie Warming Nielsen, Ann-Cecilie Margrethe
Falkesgaard Nørgaard, Lukas Wind Pedersen, Ida Bech Rasmussen, Nathja Skou Rasmussen, Naja Kirstine Holst Rendboe,
Emilie Bøje Stobberup, Maiken Kjeldgaard Sørensen, Alberte Hansen Wessel, Martin Lang Ørnfelt, Kirstine Lyskjær
Østergaard, Kristina Skou Aagaard, Marie Fejerskov Aakjær. Sognepræst Sara Klaris Huulgaard.

Søndag den 29. april kl. 11.00

Tobias Lübker Cosmos Andersen, Cecilie Tjell Frees, Josefine Tjell Frees, Jonas Bech Hansen, Anneli Teist Jensen, Emilie
Hagelund Aadal Jensen, Freya Kingo Jensen, Maja Skjødt Jørgensen, Anna-Sofie Jul Kortum, Mikael Brorson Larsen,
Valdemar Lund Laugesen, Josefine Ellen Milo Laursen, Laura Fuglsang Madsen, Mette Kjerbye Marthinus, Marc Lehmann
Nichum, Marcus Teist Norup, Rasmus Grud Oksen, Patrick Kronborg Pedersen, Rasmus Pedersen, Mads Pamperin
Rasmussen, Mathilde Kjelstrup Rau, Nikolai Nutzhorn Sørensen. 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
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
“Torsted Kirke & Sogn”
udgives af Torsted menighedsråd.
Redaktion: Kim Clemmensen (ansv.), Gurli Hokland, Lisbeth Lykke
Green og Thomas Jørgensen.
Deadline: Næste nummer udkommer uge 36 2019. Stof skal være
redaktionen i hænde senest den 1. juli 2019 på email: kc@km.dk
Oplag: 3.900 eksemplarer
Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888

