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Julestjernen stråler i
hvert et hjertehåb.
Snart fyldes sognets
kirker af advents- og
julegudstjenester.

Glædelig jul?
Jeg kender en kvinde
fra Samsø, som har en
julekrybbe stående året
rundt. I forbindelse med
sin mands død besluttede
hun ikke at pakke den
ned mere. Selvom krybben er lille, rummer den
for hende alt af betydning:
Kærligheden. Det enkle
og nære. Juleglæden. Den
blev en tryghed midt i en
svær tid.
Vi står over for en dejlig juletid, men ligesom
mørket sænker sig over naturen, kan det hos nogen
også sænke sig over sindet.
Juletiden er, som Grundtvig siger det, kommet
med solhverv for hjerterne
bange (nr. 100 DDS v. 2).
Det er godt sagt.
At julen ligger i den mørkeste tid af året peger på,
at mange mærker angsten
i denne tid. Angsten for
mørket, døden – eller dagen i morgen. Men måske
skal vi netop i denne tid
give følelserne plads. Give
os ind under den sindsstemning, mørket giver.
Tillade os selv sammen
med naturen at give slip og
lade en tåre løbe. Da kan
julen betyde at se noget
i øjnene. Ikke at lave sig
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selv om for bedre at kunne
hygge med på løjerne og
”passe ind”, men netop på
dette sted i sit liv, på denne
tid af året at lade sig møde
af Gud.
Krybben minder kvinden
om, at Gud ikke kom for
at lave os om, men for at
nyskabe os. Han kom ikke
for at fordømme, men for
at møde os – også i vores
mørke. Og mørket blev aldrig siden helt det samme.
En lille pige lå engang i sin
seng juleaften sent. Alt lys
var slukket nu – undtagen
det lille lys hendes far havde sat op i den julekrybbe,
hun havde haft stående i
sit værelse hele december
måned. Hun spekulerede
over ordene fra julesalmen,

de havde sunget i kirken:
Os er I DAG en frelser født.
I DAG. Hvor mon krybben
er i dag? tænkte hun. Da
kom hendes mor ind for at
sige godnat. ”Mor, hvor er
krybben, hvor Jesus fødtes
i dag?” spurgte hun. Moren
sagde kærligt: Den er i
hvert eneste menneske,
som åbner sig for ham
og siger: Tak fordi du
ville komme til mig og
tænde lys i mit mørke.
Glædelig jul er to stærke
ord, som kan tænde lys i
et mørke. Det er vigtigt, vi
siger de ord til hinanden,
men det er lige så vigtigt at
være disse ord for et andet
menneske – at være en glædelig jul for et menneske!
Anne Kobberø

Søndag den 1. december kl. 16.00

Julesang i Østerhåb Kirke
Den traditionsrige Julesang med Børnekor,
Voksenkor, korleder, kirkesanger, præst og organist finder sted den første
søndag i advent. Program-

met byder på korsang,
læsninger, fællessalmer og
lidt orgelmusik. Kom og
oplev de første advents- og
juletoner samt gode fællessalmer i en god times tid.

Tirsdag den 17. december kl. 19.00-20.30

Julesang-, fortælle- og hyggeaften i Østerhåb Kirke
Kirkesanger Lisa Bondo
og organist Kristine Nissen inviterer til en særlig
sangaften med overskriften Julesang-, fortælle- og
hyggeaften med kaffe og
knas i våbenhuset. Kom

og vær med til en hyggelig
aften med fællessang, hvor
vi både vil nyde at synge
de dejlige kendte og lære
nogle fine nye julesange at
kende.

Det er også muligt at komme med forslag til hvilke
sange, der skal synge. Forslag sendes, gerne inden d.
12. december, til organist
Kristine Nissen (e-mail:
KRNI@KM.DK)

Nytårsgudstjeneste

På årets sidste dag, ringer kirkeklokkerne ind til nytårsaftensdagsgudstjeneste i Østerhåb
Kirke kl. 16.00.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at ønske hinanden et godt nytår.

3

Pilgrimsvandringen
Søndag den 15. september
i frisk vind og under septembers blå himmel blev
Pilgrimsvandringen afholdt for 65 personer. Vi er
glade for opbakningen. ’Vi’
er den pilgrimsgruppe som
stod for at arrangere Pilgrimsvandringen - Anja,
Ruth, Jørgen og Thomas
fra Torsted og Tove, Gunnar og Erhardt fra Hatting
sammen med præsterne
Anna Sofie og Anne.
En idé blev født i det
tidlige forår af Anne om at
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arrangere en Pilgrimsvandring. Planen var at gå fra
Østerhåb kirke til Hatting
kirke og derfra videre til
Tamdrup kirke, men sådan blev det ikke. På vores
første møde fik vi den idé,
at tage til Søhøjlandet,
Mossø ved Skanderborg,
hvor der er mere roligt
at gå og en meget smuk
natur. Vandringen startede
ved Voervadsbro, og gik
via Klostermølle (og evt.
Sukkertoppen) til Voerladegård kirke. På første
prøvetur gik vi forkert, vi

nåede aldrig ud til Klostermøllen. Så vi brugte
en del tid på at søge, og
vi fandt efter 5 prøveture
en passende rute. De som
på dagen valgte at gå med
op på Sukkertoppen fik
en storslået udsigt i alle
retninger.
På et andet møde snakkede
vi bl.a. om sikkerhed. Vi
fik aftalt hvem går forrest
og bagerst. Lidt førstehjælps grej blev indkøbt, så
vi kunne klare små uheld.

På selve dagen for pilgrimsvandringen mødte
et hold på 6 ind fra tidlig
morgenstund i præstegården i Hatting og smurte
landgangsbrød til alle deltagere. Kl. 9.30 holdt Anna
Sofie en stemningsfuld
andagt i Hatting kirke.
Derefter var der afgang i to
busser.
Vi havde planlagt, at busserne skulle køre forsyninger ud til os på ruten. På
vej i bussen var der tid til
lidt historiefortælling fra

gammel tid. Ved udstigningen fik man et bibelord
med på vejen til at snakke
sammen om to og to.
Der blev gået i stilhed på
en smuk strækning ved
klosterkanalen, hvor en opgave blev stillet; ’Tænk over
noget, der gør dig godt’.
Der skulle plukkes en
blomst, som en hilsen fra
skaberværket. Blomsterne
blev samlet i en flot vase på
døbefonten i Voerladegård
kirke, der blev holdt nadver og Anne takkede alle

for at deltage. Så var der
tiltrængt kaffe og hjemmebagt kage i sognehuset,
inden busserne kørte mod
Hatting kirke.
Flere af deltagerne var
meget begejstret over hele
dagens forløb. Det skal
bestemt ikke være sidste
gang vi laver noget sammen med Hatting sogn.
Thomas Jørgensen
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

December
1. 1. s. i advent
8. 2. s. i advent
15. 3. s. i advent
22. 4. s. i advent
24. Juleaften
24. Juleaften
24. Juleaften
24. Juleaften
25. Juledag
31. Nytårsaften

11.00 ASA *
11.00 AKO
11.00 KC
11.00 SKH
10.00 SKH f
11.30 SKH f
13.00 KC
14.30 KC
11.00 KC
16.00 KC

Januar
5. Helligtrekonger
12. 1. s. e. H3K
19. 2. s. e. H3K

11.00 ASA
11.00 AKO d
11.00 SKH K

Februar
2. S. s. e. H3K
9. Septuagesima
16. Seksagesima

11.00 KC V
11.00 ASA
11.00 AKO

Marts
1. 1. s. i fasten

11.00 ASA K
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December
24. Juleaften		
24. Juleaften		
26. Anden juledag		
29. Julesøndag		

14.30 AKO
16.00 AKO
11.00 AKO
11.00 SKH

Januar
26. 3. s. e. H3K		11.00 SKH k
Februar
23. Fastelavn		11.00 SKH k

*
d
f
k
K
V

Julesang i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Døvegudstjeneste kl. 14.00 i Torsted Kirke
Familie- og børnejulegudstjeneste
Kirkefrokost
Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten

SKH
KC
AKO
ASA

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anne Kobberø
Anna Sofie Andersen

Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementer
December
1. Julesang kl. 16.00-17.00
i Østerhåb Kirke
2. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
3. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
17. Julesangaften
i Østerhåb Kirke
kl. 19.00-21-00
Januar
7. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
9. Orgelkoncert i Østerhåb
Kirke kl. 19.00-20.00
14. Sogneaften
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
15. Spis sammen
kl. 18.00-20.30 i Sognehuset

23. Voksenkor kl. 18.3020.30 i Østerhåb Kirke
30. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
Februar
3. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
4. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
6. De ni læsninger kl. 13.0014.00 i Østerhåb Kirke
10. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
18. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset

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
og få indblik i, hvad rådet
har arbejdet med i det
forgangne år.
Marts
1. Koncert i Østerhåb Kirke
kl. 16.00-17-00

19. Litteraturkreds kl. 19.0021.00 i Sognehuse
20. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke

19. Koncert for børn i alle
aldre i Østerhåb Kirke
kl. 16.00-17-00

23. Gud og fastelavnsboller
kl. 15.00 i Torsted Kirke

21. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset

25. Sogneaften i Østerhåb
Kirke kl. 19.00-21.00

22. Babysalmesang hold 3
begynder kl. 10.30-11.30 i
Østerhåb Kirke
23. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
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I efteråret 2018 vedtog menighedsrådene i Horsens
Provsti et projekt, som skal
give 10-13 årige mulighed
for at opleve og skabe rytmisk musik i en kirkelig
sammenhæng. En bestyrelse skulle give projektet
form. Det blev tydeligt, at
projektet skulle have en
musikfaglig projektleder
med indsigt i at skabe
musik med børn og med
et engagement i rytmisk
kirkemusik. Valget faldt på
Anne Louise Krogh som i
Torsted også er korleder for
spire- og børnekor. Hun
tiltrådte stillingen 15. aug.
2019.
Jeg har stillet Anne Louise
følgende spørgsmål:
Hvorfor gik du ind i
projektet?
Det vigtigt, at vi ikke
mister forbindelse til
de ”mellemstore” børn,
som er blevet for store til
spaghettigudstjenester/minikonfirmand men endnu
ikke er konfirmander.
Kirken skal stadig række
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ud og invitere ind og med
dette projekt kan vi gøre
det med fuld musik, glæde
og fællesskab.
Hvad er der sket indtil
nu?
Jeg har været optaget af
at finde ud af, hvad de
10-13årige er optaget af, og
hvad kirken kan byde på
i deres liv. Jeg har spillet
utrolig mange sange og
salmer igennem; både fra
salmebogen og fra andet
materiale. Målet er at finde
40-50 supergode sange/
salmer, som lyder godt i
en rytmisk ”indpakning”,
har et poetisk og forståeligt
sprog og et indhold, der
hører til i kirken. Jeg har
fået kontakt til komponister og digtere ang. både på
både nyt og eksisterende
materiale, og der kommer rigtig mange positive tilkendegivelser, så vi
rammer en ”tør plet” i den
folkekirkelige virkelighed,
og jeg har fået mange
fantastiske sange i min
mailbox. Vi har også fået

forbindelse til SALMEDATABASEN.dk, som er en
platform for nyere salmer.
Forhåbentlig bliver projektet så godt, at Himmelske
Rytmer breder sig til hele
landet.
Hvordan kommer projektet til at se ud fremadrettet?
Først i det nye år vil man
kunne deltage i 4 FLAGSKIBE, hvor 4 kirker i
provstiet inviterer til
”Himmelske Rytmer”. Til
disse flagskibe vil det være
mig og to rytmiske musikere, der viser, hvordan det
kan gøres. Herefter bliver
det i en glidende overgang,
hvor lokale folk kan tage
over på konceptet.
Hold øje med ”Himmelske
Rytmer” på Facebook.
Sara Klaris Huulgaard

Kom og hør om arbejdet i Torsted Menighedsråd.
Der afholdes offentligt orienteringsmøde i Sognehuset

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00

Menighedsrådene i hele Danmark er allerede nu i gang med at forberede det kommende menighedsrådsvalg 2020. Det er vi også i Torsted.
Til efteråret skal der findes nye kandidater. Vores menighedsråd består af 13 folkevalgte, sognets 3 præster og en medarbejderrepræsentant samt et antal stedfortrædere.
Menighedsrådet er repræsentanter for menigheden, så vi ønsker, at rådet skal afspejle
sognets sammensætning. Der er brug for folk med forskellige kompetencer.
Vi tror, du har lyst til at bidrage til det kirkelige arbejde i Torsted Sogn. Vi søger engagerede
personer med mod og energi til at deltage i et meget afvekslende menighedsrådsarbejde.

Afholdelse af valgforsamling i Sognehuset

Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00

Læs mere i de kommende kirkeblade - på www.torstedkirke.dk og følg med på
Facebook - Torsted Kirke og Østerhåb Kirke

9

Drop-in dåb
Ungdomsoprøret sidst
i 60erne har budt på et
opgør med hævdvundne
traditioner. Nogle har valgt
barnedåb fra, og sådan er
det stadig. Enkelte ikkedøbte børn vælger at blive
døbt inden konfirmationen, mens andre aldrig er
blevet det. Der findes derfor
mange voksne, der ikke er
døbt, og dermed heller ikke
medlem af Folkekirken. For
dåben er en betingelse for
medlemskab.
Det er voksne, der har
spurgt til, hvordan de kan
blive døbt uden at skulle
være centrum i en højtidelig, offentlig søndagsgudstjeneste. Det kan være
noget med blufærdighed,
og at tro er en privat sag.
Men hvornår er så det helt
rigtige tidspunkt? Skal
der holdes fest og aftales
med præsten, og hvad vil

præsten så spørge om? For
er det ikke noget med, at
der skal en lang dåbsoplæring til, og man skal kunne
redegøre for, hvad der står
i Bibelen og kende de fleste
salmer?
Svaret er: Drop-in dåb. Og
det har vist sig at virke og
ligefrem være en succes.
Man bevæbner sig med
legitimation og møder op i
kirken, tages venligt imod
af frivillige og får tjekket
på kirkens computer, at
man faktisk ikke er døbt i
forvejen. Under højtidelig,
afdæmpet orgelmusik taler
man med en af præsterne i
kirken, bliver døbt og velsignet og kan gå fra kirken
med en dåbsattest og et
lettet hjerte.
Kritikere vil indvende, at
der mangler sans for traditionen. Og hvad med sal-

Horsens Klosterkirke vil på vegne af hele
Horsens Provsti åbne dørene for drop-in
dåb, lørdag, den 29. februar 2020, kl. 14-17.
Her vil medvirke præster, ansatte og frivillige fra
hele provstiet.
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merne, er de ikke en del af
det hele? Der er også et problem med dåbsoplæring,
og det hele har karakter af
kvik-fix og discountdåb. Og
hvis det ikke finder sted i
ens egen sognekirke, bliver
den døbte så optaget i den
lokale menighed?
Omvendt siger fortalere og
omvendte skeptikere, der
har oplevet drop-in dåb, at
det er både meningsfuldt
og højtideligt. At folk der
søger dåb, længe har tænke
over det og derfor har god
indsigt i, hvad kristendommen går ud på. Tilmed
giver det mere mening det
med at tro, når man selv
siger det, frem for at en
gudmor eller gudfar siger
det på vegne af én.
Jesper Hyldahl, sognepræst
Tyrsted-Uth-Endelave

Torsdag den 9. januar kl. 19.00

Nytårs-Orgelkoncert med domorganist
Birgitte Ebert i Østerhåb Kirke
I Østerhåb Kirke får vi fint
besøg af Danmarks første
kvindelige domorganist,
Birgitte Ebert som er ansat
ved Ribe Domkirke.
Birgitte Ebert er uddannet
på Det kgl. danske Musikkonservatorium som elev
af prof. Flemming Dreisig
og prof. Leif Thybo 1987,

og har senere studeret hos
prof. Grethe Krogh, prof.
Martin Haselböck i Lübeck
og hos prof. Olivier Latry
i Paris. Birgitte er medstifter og koordinator for
den årlige Ruedanggaard
Festival i Ribe siden 2010,
hvor hun siden 2000 har
været domorganist ved
Ribe Domkirke.

Velkommen til en festlig nytårs-koncert, hvor
Østerhåb Kirkes orgels
mange facetter vil kunne
høres.

Søndag den 19. januar kl. 16.00

Er der musik i kirken?

En koncert for børn og barnlige sjæle i Østerhåb Kirke
Er der musik i kirken? Ja,
det bliver en koncert for
børn og barnlige sjæle. En
familiekoncert med Kalle
(fra Ramasjang) og Frederik (organist i Buddinge
Kirke). Kalle og Frederik
undersøger sammen, om
der er musik i kirken, og
hvad det er for en slags

musik. Alt fra liturgisk
sang til gospel kommer
under kærlig behandling.
Frederik guider Kalle
rundt i kirken gennem en
musikalsk rundvisning, og
alle bliver inddraget i både
rytmer og sang.
Gratis entré

Onsdag den 19. februar kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds i Torsted Sognehus
Jón Kalman Stefánsson:
”Fisk har ingen fødder”,
er 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.

Et begrænset antal eksemplarer af bogen kan lånes
via kirkekontoret en måned inden hver Litteraturkreds. Tilmelding seneste
en uge inden hver Litteraturkreds til Anne Kobberø:
ako@km.dk Forplejning
Kr. 30,- pr. aften.
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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.
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