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Septembers himmel er så blå!
Nu er det tid til foredrag og
koncerter, litteraturkreds og
fællesskab.
I bladet finder du også arrangementsfolderen for sæson
2019-2020.

Når jorden skælver
Årets sommerferie blev
holdt i Los Angeles, og
mens vi var der, blev
området ramt af to jordskælv. De to jordskælv,
på henholdsvis 6,4 og 7,1
på Richterskalaen, var de
kraftigste i området i 20
år. Epicentret var heldigvis ca. 240 kilometer fra
vores placering, men ikke
desto mindre kunne vi
tydeligt både mærke og
se jordskælvene. Det var
som om jorden langsomt
svajede under en, alt imens
loftslamperne i huset også
begyndte at svinge frem og
tilbage. En mærkelig fornemmelse, og det var først
da jordskælvet var ovre,
at usikkerheden indfandt
sig. For var det nu også det
eneste jordskælv? Kom der
flere? Ville det næste være
tættere på? Den usikkerhed som mange i Los
Angeles lever med i for-
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ventningen om at ”The Big
One” – det store jordskælv
engang vil ramme byen.
Da jordskælv nummer
to så ramte et par dage
senere, var vi tæt på
byens bjerge. Så udover at
mærke jorden svaje under
os, kunne vi se bjergene
bevæge sig i det fjerne. Når
man kommer fra flade
Danmark, der ikke har
den voldsomme jordskælvsaktivitet, er det på
en gang en fascinerende og
skræmmende oplevelse.
Mens bjergene bevægede
sig, kom jeg til at tænke
på Aarhus Domkirke –
nærmere bestemt et af
Domkirkens kalkmalerier.
Det viser domkirkens
skytshelgen Skt. Clemens
afbildet med stav og et
anker, der peger opad.
Umiddelbart skulle man

tro, det er malet forkert,
for man bruger jo et anker
til at sikre, at skibet ikke
driver væk. Men billedet af
Skt. Clemens fortæller om
troen på at være forankret i
himlen. At have troen som
fast holdepunkt.
Og lige dér; mens alt skælvede og svajede under en.
Dér, hvor vi intet kunne
gøre, andet end håbe på det
bedste. Hvor kræfter uden
for enhver rækkevidde,
havde magten. Lige dér var
det godt at vide, at vi trods
alt er forankret i himlen.
Den tro og det håb er godt
at tage med sig i feriedage
og i hverdage. Når jorden
skælver under os – hvad
enten det er bogstavligt eller i overført betydning.
Kim Clemmensen

Litteraturkreds

At fordybe sig i en bog og
for en tid blive en del af
bogens univers, for når
sidste side er blevet vendt
at opdage perspektiver ved
den hverdagsnære virkelighed spejlet på en ny måde.
Og at gøre det sammen
med andre, som måske opdagede noget helt andet på
bogens sider, end det man
selv fik øje på…
Noget i den retning håber
vi på i Litteraturkredsen.
Og så en masse hyggeligt

samvær over et glas rødvin
på en helt almindelig
hverdagsaften. Der vil hver
gang være et kort oplæg
som indledning til en samtale, hvor vi skal dele vores
læseoplevelser.
Vi skal læse fire meget
forskellige bøger, som
spænder fra dansk socialrealisme, henover
krimigenren, en islandsk
slægtshistorie og endelig en
amerikansk fortolkning af
hvem og hvad Gud er.
Vi sørger for et begrænset antal eksemplarer

af bøgerne til udlån via
kirkekontoret. Bøgerne kan
hentes på kirkekontoret en
måned inden hver Litteraturkreds.
Man er velkommen en
enkelt aften, men det kan
jo være inspirerende at læse
noget, man ikke lige selv
havde taget ned fra hylden.
Tilmelding seneste en uge
inden hver Litteraturkreds
til Anne Kobberø
(ako@km.dk) af hensyn til
forplejning. Pris pr aften:
kr. 30,-.
Anne Kobberø og
Sara Klaris Huulgaard

08.10.2019 kl. 19.00-21.00:

Morten Pape: Guds bedste børn
Guds bedste børn er en skildring af unge på kanten af samfundet – svigtet af omverdenen,
fortabt i systemet, overladt til deres egen vrede. En fortælling om venskab, skyld, skam og
forsoning. (Politikens Forlag)

20.11.2019 kl. 19.00-21.00:

Agnete Friis: Sommeren med Ellen

Jakob er midt i en bitter skilsmisse, da han får en opringning fra fortiden. … Det skal blive et
møde og et opgør med en fortid, han har gjort sit bedste for at fortrænge. En fortid som har
præget hans liv og ikke mindst hans forhold til kvinderne i det. (People’s Press)

19.02.2020 kl. 19.00-21.00:

Jón Kalman Stefánsson: Fisk har ingen fødder
Historien om en slægt fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag, en historie om
smerte og tab, om vold og et hav fuld af fisk som du ikke må fange. (Batzer og Co)

21.04.2020 kl. 19.00-21.00:

Paul Young: Hytten
Hvor er Gud i en verden, der er hjemsøgt af så ubeskrivelig en lidelse?... De overraskende svar,
Mack finder, er i stand til at forandre menneskers liv. (Forlaget Boedal)
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Vision for kirkelivet i Torsted
I 2006 udkom ”Betænkning 1477: Opgaver i sogn,
provsti og stift”, hvori
folkekirkens opgave blev
defineret: ”Folkekirkens
mission som kristen kirke
er at forkynde Kristus som
hele verdens frelser. Dette
udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i
Grundloven, der bestemmer folkekirken som den
evangelisk-lutherske kirke.
Forkyndelsen bygger på
den grundforudsætning,
at mennesker ikke ved
egen indsats kan gøre
sig fortjent til noget over
for Gud, men kun kan
modtage alt fra Gud i troen
på Jesus Kristus. Kirkens
overordnede opgave danner udgangspunkt for de
konkrete former, kirkelivet
får i sogn, provsti og stift.
Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene
denne opgave.”
På baggrund af Betænkning 1477, skal der udarbejdes visioner i de enkelte
sogne. Kirken har altid
stået i dialog med det omkringliggende samfund og
skal fortsat gøre det, derfor
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kan en vision ikke være
statisk, og man er jævnligt
nødt til at tage den op til
revision, gøre status og
eventuelt justere.
Dette revisionsarbejde har
menighedsrådet i Torsted
arbejdet med i en længere
periode. Blandt andet har
menighedsrådet inddraget
bud på nogle af de megatrends, der tegner sig for
fremtidens samfund – og
derfor også for folkekirken.
I processen blev det tydeligt, at dialogen med det
øvrige liv i Torsted er afgørende for, hvordan kirkelivet kan blive vellykket og
opleves som imødekommende og relevant. På den
baggrund kunne menighedsrådet, den 6. juni 2019,
godkende visionen for
Torsted sogn:

Torsted sogn ønsker
at styrke det kirkelige
liv, så kirkens arbejde
dækker bredt i alle livets
faser ved
• at være en åben og imødekommende kirke.
• at være inviterende,
ligeværdige og relevante
med en faglighed og ordentlighed, der når ud til
mennesker i hele sognet,
• at skabe relationer i
sognet og spille sammen
med de øvrige organisationer og institutioner
samt enkeltpersoner i
området,
• at tage hinanden alvorligt og samarbejde omkring sognets kirkeliv.
• at fokusere på et godt
arbejdsmiljø og sikre
gode fysiske rammer for
arbejdet.

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.30

Sensommerkoncert: Thomas Buttenschøn i Østerhåb Kirke
Thomas Buttenschøn vil
spille numre fra sit seneste
album ”Er der godt vejr i
himlen?” og også materiale fra sine tidligere albums.
Kirkens kor medvirker
ved koncerten.

Billetter kan købes på kirkekontoret fra tirsdag den
27. august 2019.
Pris kr. 100,- pr. stk., der
kan højest købes fire billetter pr. husstand.
Billetindtægten går ubeskåret til Kirkens Korshærs
Varmestue i Horsens.

Søndag den 15. september 2019 kl. 9.30 fra Hatting Kirke

Gå med – fælles Pilgrimsvandring for Hatting og Torsted
Vi begynder med en
andagt i Hatting Kirke.
Derefter er der afgang med
bus til Voervadsbro, hvor
vi vandrer sammen over
Klostermølle til Voerladegård kirke, hvor vi bliver
hentet igen.

forlænge med en tur op
omkring Sukkertoppen.

Turen er godt 8 km lang
– og for de, der har lyst,
er der mulighed for at

Hjemkomst til Hatting
kirke ca. kl. 16.40.

Undervejs vil der være
forplejning og pauser.
Alle er velkomne. Det er
gratis at deltage.

Tilmelding til kirkekontoret senest den 3. september
på e-mail: torsted.sognhorsens@km.dk.
Pilgrimsvandringen er
arrangeret i et samarbejde
mellem Hatting og Torsted
sogne.
Se mere på
www.hattingkirke.dk eller
www.torstedkirke.dk.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
September
1. 11. s.e. trinitatis
8. 12. s.e. trinitatis
15. 13. s.e. trinitatis
22. 14. s.e. trinitatis
Oktober
6. 16. s.e. trinitatis
13. 17. s.e. trinitatis
20. 18. s.e. trinitatis

Torsted Kirke
11.00 SKH
11.00 SKH
11.00 KC P
11.00 KC

11.00 ASA
11.00 AKO
11.00 KC

November
3. Alle helgens dag
10. 21. s.e. trinitatis
17. 22. s.e. trinitatis

11.00 Alle d V
11.00 KC
11.00 AKO

December
1. 1. s.i advent

11.00 ASA*

September
29. 15. s.e. trinitatis		

11.00 SKH k K

Oktober
27.		 19. s.e. trinitatis		

11.00 SKH k S

November
24.		 Sidste søndag i kirkeåret

k
P
K
d
V
S
*

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

SKH
KC
AKO
ASA

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anne Kobberø
Anna Sofie Andersen

Ret til ændringer forbeholdes
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11.00 KC k

Arrangementer
September
3. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
5. Voksenkor kl. 17.0018.30 i Østerhåb Kirke
5. Sogneaften
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
10. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
11. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
12. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
15. Pilgrimsvandring
kl. 9.30 fra Hatting Kirke
17. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
17. Sensommerkoncert m.
Thomas Buttenschøn
kl. 19.30 i Østerhåb Kirke
19. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
26. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
26. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
29. Koncert kl. 16.00
i Østerhåb Kirke
Oktober
1. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
2. Højskolesangaften
kl. 19.00-20.30 i
Østerhåb Kirke
3. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
7. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset

8. Litteraturkreds
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
10. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Østerhåb Kirke
15. Spis sammen
kl. 18.00-20.30 i Sognehuset
23. Babysalmesang hold 2
begynder kl. 10.30-11.30 i
Østerhåb Kirke
24. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
24. Voksenkor kl. 18.3020.30 i Østerhåb Kirke
29. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
31. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
November
4. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
5. Koncert med Michala Petri
kl. 19.30 i Østerhåb Kirke
7. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
12. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
12. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
13. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset
14. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
20. Litteraturkreds
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
21. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke

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.

26. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
28. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
21. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
December
1. Julesang kl. 16.00-17.00
i Østerhåb Kirke
2. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
3. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
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Uventede vinkler.

Inspiration til hverdagen og tid til en god snak over kaffen
Hvad gør en god sogneaften? Det spørgsmål
stillede vi os selv i arrangementsudvalget, da den
kommende sæson skulle
planlægges.
En sogneaften skal være
en mulighed for at møde
nogle interessante mennesker, som kan fortælle om
at være menneske fra deres
perspektiv. Til en sogneaften vil vi gerne udfordres
og tages med ind i andre
dele af virkeligheden end
den, vi normalt færdes
i, så vi bliver mindet om
verdens og livets mangfoldighed. En sogneaften
skal give inspiration og
perspektiv.
Og en sogneaften skal have
plads til masser af hyggelig
snak henover kaffen og
lagkagen.

En sogneaften skal altså
kunne mange ting, derfor
har vi valgt, at sogneaftenerne i den kommende
sæson skal forløbe over
to lidt forskellige skabeloner. I Østerhåb Kirke
vil der kun være en kort
pause med mulighed for
et ”stående” glas vin og
med god tid til at lytte og
stille spørgsmål til vores
foredragsholdere.
I Sognehuset skruer vi op
for hyggesnakken med god
tid til kaffen og lagkagen,
så der bliver masser af tid
til at tale sammen; både
om foredraget og om vejr
og vind.
På vegne af arrangementsudvalget, Sara Klaris
Huulgaard

I Sognehuset:
Torsdag den 5. september
2019, kl. 19.00-21.00:
Jesper Grønkjær:
Sandheden om
Nordkorea
Onsdag den 13. november
2019, kl. 19.00-21.00:
Ruth Christensen:
Ruth i krig
Tirsdag den 14. januar
2020, kl. 19.00-21.00:
Astrid Munck:
Min kunst, mit liv
Onsdag den 25. marts 2020,
kl. 19.00-21.00:
Krista Korsholm Bojesen:
Hvad er skam?

I Østerhåb Kirke:

Vidste du...
At sognegrænser er blandt de ældste administrative
streger på landkortet. De blev påbegyndt indført af
kong Niels, der regerede fra 1104-1134.
”Vidste du...”
Det er en 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 sammen og har venligt delt den med redaktionen.
Andre, der ligger inde med viden om Torsted sogn, må gerne kontakte
redaktionen.
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Torsdag den 10. oktober 2019,
kl. 19.00-21.00:
Morten Pape: Guds bedste børn
Tirsdag den 25. februar
2020, kl. 19.00-21.00:
Marie Brixtofte: Kun når
det regner

Sogneaftner
Torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Jesper Grønkjær: Sandheden om Nordkorea
amerika, har den eventyrlige tryllekunstner igen
udfordret skæbnen. Denne
gang i diktaturstaten
Nordkorea.
Efter at have rejst og
optrådt blandt kannibaler
i Ny Guineas jungle og
massemordere i Mellem-

Foredraget er førstehåndsberetninger fra en ellers
lukket verden. Men midt
i de barske personlige

beretninger, er der masser
af humor og varme. Det
hele krydres med fotos og
tv-klip - og med et indblik
i Korea-krigen, og den
politik der har skabt et
land, der er både gådefuldt
og mystisk.

Torsdag den 10. oktober 201, kl. 19.00-21.00, Østerhåb Kirke

Morten Pape: Guds bedste børn
Morten Pape er selv opvokset i det sociale boligbyggeri Urbanplanen på Amager,
og han deltager jævnligt
i debatten om bl.a. socialt
udsatte boligområder.
Hans seneste bog: ’Guds
bedste børn’, er en skildring af unge på kanten

og tage sig af samfundets
af samfundet – svigtet
udsatte på.
af omverdenen, fortabt i
systemet, overladt til deres
egen vrede. Det er samtidig
en fortælling om venskab,
skyld, skam og forsoning. Forud ligger et stort
researcharbejde i den virkelige verden og dens systemer og måder at håndtere

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Ruth Christensen: Ruth i krig

Foredrag om KFUMS
soldater mission fortalt på
to timer. En medrivende
og personlig fortælling om
at være leder i et soldaterhjem med og blandt
udsendte danske soldater.
Som leder af KFUM’s
Soldaterhjem har Ruth

hver aften givet små glimt
af kristendommens trøst
og budskab om kærlighed.
Den 60-årige diakon har
både oplevet udsendte
danske soldater i Irak og to
forskellige steder i Afghanistan og i Libanon.
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Dine with a Dane
På Via University College i Horsens har vi 4000
studerende hvoraf halvdelen er internationale. De
internationale studerende
bor i Danmark i mellem et
halvt år og tre et halvt år og
nogle af dem slår sig efter
endt uddannelse ned i Danmark og får arbejde her.
Mens de er på VIA, har jeg
som studenterpræst kunnet
tilbyde dem en kontakt til
en lokal familie i projektet
Dine with a Dane. Dine
with a Dane fik jeg ideen til
for seks år siden, hvor det
gik op for mig, at mange
internationale studerende
sjældent kom i kontakt
med danskere/danske
familie under deres ophold
i Danmark.

dansk familie inviterer to
internationale studerende
på middag to gange i et
semester.

Dine with a Dane er et
koncept, der består i, at en

I år har Lone Knakkergaard påtaget sig arbejdet

Allehelgen

Kirke bliver navnene på
sognets døde læst op af
sognets præster.

Ved Allehelgensgudstjenesten den 3. november
mindes vi de døde, både
dem vi selv har mistet og
alle dem, der kom før os.
Gudstjenesten skaber plads
til at mindes og sørge over
dem, vi har mistet. Ved
gudstjenesten i Østerhåb
10

I de seks år Dine with a
Dane har fundet sted, har
jeg fået mange, mange
dejlige tilbagemeldinger – både fra familierne
i Horsens og omegn og
fra de studerende, der har
besøgt familierne. Middagen med de studerende
bringer praktisk talt hele
verden ind til familien
– eller i hvert fald en del
af en fremmed verden og
kultur. Det er spændende
både for familierne - men
også for de studerende, der
oplever, hvordan en dansk
familie lever.

Efter gudstjenesten vil der
være mulighed for en kop
kaffe, samt uddeling af
gravstedslys. Det er muligt
at få kaffe og gravstedslys
både ved Østerhåb Kirke
og Torsted Kirke.

med at samle nye familier
til semesterstart i september. Hvis du og din familie
har lyst til at være med i en
omgang Dine with a Dane,
er det derfor Lone, I skal
skrive en mail til: loneknakkergaard@outlook.dk
Fortæl lidt om jer selv,
og jeres familie. Hvilke
interesser I har og navn,
adresse, mobilnummer og
E-mailadresse.
Når de studerende kommer i september, glæder
jeg mig til, at kunne fortælle dem om Dine with a
Dane – og forhåbentlig har
vi til den tid mange nye
familier, der har lyst til at
prøve at være med.
Studenterpræst
Anette Foged Schultz

Søndag den 29. september 2019 kl. 16.00 i Østerhåb Kirke-

Orgel- og fløjtekoncert
Der vil være mulighed for
at høre en fantastisk flot
kirkekoncert med Poul S.
Jacobsen på orgel og Charlotte Norholt på fløjte.
Poul S. Jacobsen, som til
daglig er organist i Vor
Frue kirke i Aarhus, vil ved
denne koncert i Østerhåb
Kirke spille sammen med
Charlotte Norholt, som er
uddannet fløjtenist fra Det

Jyske Musikkonservatorium, hvor hun tog afgang
fra diplomklassen med
topkarakterer og derefter
en solistdebut med strålende anmeldelser.
Ved koncerten spiller
duoen en sonate af Bach
samt værker af Hans-André Stamm, Jehan Alain,
Charles-Marie Widor, m.fl.

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.30 i Østerhåb Kirke

Koncert med Michala Petri og Østjysk Kammerkor
Kom med og hør på flot
korsang og blokfløjtespil,
når den verdensberømte
blokfløjtevirtuos Michala
Petri og Østjysk Kammerkor, der består af 26 dygtige amatørsangere under
ledelse af Erling Lindgren,
gæster Østerhåb kirke.

Koncertprogrammet vil
forme sig som en blanding af Michala Petri solo,
Østjysk Kammerkor solo og
en række værker, arrangeret
for blokfløjte og blandet kor.
Læs mere om koncerten
på hjemmesiden www.
torstedkirke.dk
Foto: Svend Withfelt
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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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