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Menighedsrådsvalg 2020.
Læs om årets sogneindsamling, om koncerter og
sogneudflugt. Og et portræt af Ove og Søren.

Tirsdag den 21. april kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds

Paul Young: ”Hytten”
HYTTEN beskæftiger sig med det
tidløse spørgsmål: Hvor er Gud i
en verden, der er hjemsøgt af så
ubeskrivelig en lidelse?
Et begrænset antal eksemplarer
af bogen kan lånes via kirkekontoret en måned inden hver
Litteraturkreds.

Tirsdag den 5. maj kl. 17.00
i Torsted Kirke

Tilmelding seneste en uge inden
hver Litteraturkreds til Anne
Kobberø: ako@km.dk Forplejning Kr. 30,- pr. aften.

75-året for
Danmarks befrielse
Den 4. maj 1945 blev Danmark
befriet efter næsten fem års tysk
besættelse under 2. verdenskrig.
Det bliver markeret ved en
gudstjeneste i Torsted Kirke, den
5. maj kl. 17.00.

Gudstjeneste 2. Pinsedag på Langelinieanlægget i Horsens

Pinse i vandkanten

Vi inviterer til 2. pinsedags gudstjeneste under åben himmel på Langelinie d. 1. juni kl. 11.
Efter gudstjenesten er der markedsplads med bl.a. ponyridning og glaserede æbler.
Gudstjenesten er børnevenlig med rytmisk musik, og børnekor fra hele Horsens
medvirker. De dygtige musikere fra projektet ”himmelske rytmer” spiller. Temaet for
gudstjenesten er ”dåb”, og det er muligt at få sit barn døbt under åben himmel den
dag. Hvis man ønsker det, skal man blot melde dåben til kirkekontoret ved Klosterkirken på 75 62 56 38 og tast 1. Vi glæder os til en festlig sommerdag ved Langelinie!
Hilsen Folkekirken i Horsens

Bliv gift i det fri
Nu har kommende brudepar mulighed for at få en smuk vielse i vandkanten ved Langelinie.
Går du og din elskede med bryllupsplaner, og har I altid drømt at
blive gift ude i naturen?
Så er der mulighed for bryllup i
det fri den 20. juni 2020 på Langelinieanlægget i Horsens.
Folkekirken i Horsens stiller
præster, musik, telt i tilfælde af
regn og alt det praktiske til rådighed. I skal bare ville sige ja til
hinanden i det fri med vandkant
og strand omkring jer.
“Når man har fundet sin elskede
kan det føles som et mirakel, og
så er det naturligt at stå midt i
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naturen og sige ja til hinanden”,
siger præst Hanne Henriksen,
der på vegne af Folkekirken i
Horsens er tovholder på projektet.
Brylluppet får I mulighed for at
planlægge på forhånd i samarbejde med præsten - akkurat som
ved et traditionelt kirkebryllup.
Der vil være mulighed for at blive
gift lørdag den 20. juni kl. 10,
11, 12, 13, 14, 15 eller kl. 16.
Kontakt præst Hanne Henriksen på 24 61 09 66 eller hahe@
km.dk for bryllupsaftale og evt.
spørgsmål.

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 endelig 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 halvanden times tid.
Arrangementet er gratis, men
af hensyn til opdækning bedes
man tilmelde sig til Kirkekontoret. Timeldning fra d. 25. marts
til og med d. 31. marts
Vel mødt! Præsterne.

Fællessang i Østerhåb og Torsted Kirker
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00-20.30

Højskolesangaften i Østerhåb Kirke
Ved denne sangaften vil der være fokus på fejringen af 100-året for Genforeningen.
Historier fra tiden, hvor Sønderjylland kom tilbage til Danmark, bliver fortalt, og vi
synger sange fra tiden. På programmet er også kaffedrikning og forårets glade sange!
Ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen.

Søndag den 26. april kl. 16.00 i Østerhåb Kirke

Forårs- og påskesang

En dejlig time med korsang, orgelmusik, læsninger og fællessalmer.
Medvirkende er kirkens kor, korleder, præst og organist.

Onsdag den 27. maj kl. 9.00

Morgensang 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.
Vi mødes igen til morgensang den 4. juni og 16. juni.
Ved kirkesanger Lisa Bondo og organist Kristine Nissen.
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”Torsted sogns kirkekontor”
Hvem kommer du til at tale med? Kordegn Ove Bruun eller kordegneassistent
Søren Gellert. Og hvad arbejder de så med?

Vi har taget en snak med
dem om, hvordan hverdagen er for dem.
De er meget glade for, at
alle arbejdsfunktioner er i
samme hus, da det giver et
godt sammenhold, og det
er nemmere at få koordineret opgaverne.

Ove Bruun fortæller, at
hans arbejde er skiftet fra
at være i mest personlig
kontakt med borgerne, til
at mange opgaver nu løses
elektronisk.
To store arbejdsopgaver
er budget og regnskab
samt sekretærfunktion for
menighedsrådet. Sammen
med formanden udarbejdes
dagsordener og referater, og
der følges op på de trufne
beslutninger.
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Arbejdet består også af
registrering af fødsler og
dødsfald (civilregistrering).
Det betyder, at man kommer tæt på glæder og sorger
– og derfor er det vigtigt at
have sin tavshedspligt for
øje. Det betyder meget, at
man kan sparre med de
øvrige ansatte, når det er
nødvendigt.
Ikke to dage er ens, men
jeg tager hver dag, som den
kommer.
DET BEDSTE ved arbejdet
er, at der er en passende
vekselvirkning mellem
kontorarbejdet og de funktioner, der hører hjemme i
kirken så som gudstjenester,
dåb, konfirmation, bryllup.
Men også at medvirke ved
bisættelser/begravelser, så
det kommer til at foregå på
en værdig måde.
DET VÆRSTE er den
lange transporttid mellem
hjem og job.

Søren Gellert siger, at
hans job føles MEGET
meningsfyldt. De mennesker, som kommer her
– kommer, når der sker
noget væsentligt i deres liv,
og det er dejligt at være en
del af det. Han fortæller, at
han godt kan lide, at der er
et åbent kontor både med
det administrative og med
plads til de folk, som har
brug for en snak. Det er
godt, at der har været mulighed for at lære tingene
til bunds, og man derfor
er i stand til at gøre sit
arbejde ordentligt. Søren
er også glad for sin rolle i
forbindelse med gudstjenesten og nyder at være en
del af ”holdet”.

DET BEDSTE er at være en
del af et godt kollegaskab
HAR DU EN YNDLINGS- og arbejde sammen som et
SALME? Nej egentlig
team, og at arbejdet er inteikke, det er vanskeligt at
ressant og spændende.
pege på én bestemt.

DET VÆRSTE er, hvis der
er for lidt tid til at træffe en
vigtig afgørelse.

Kordegnens arbejdsopgaver i Torsted Sogn består
blandt andet af:

HAR DU EN YNDLINGSSALME? Der er ikke kun
én, da det kan skifte med
årstiderne. Lige nu er det
”Han glemmer mig aldrig”,
nr. 895 i 100 salmer.

Personregistrering – kirkebogsføring.
Modtagelse af anmodning om dåb, vielse, velsignelse og bisættelse/
begravelse.
Sognebåndsløsning
Regnskab
Løn
Sekretær for Menighedsrådet
Kalender for kirkelige handlinger og arrangementer
Hjemmeside
Sognearbejde – arrangementer, gudstjenester mm
Administration

Lisbeth Green og Gurli Hokland

Blækspruttefunktion

Uddannelsen til kordegn foregår på kurser og består af en obligatorisk grunduddannelse og en obligatorisk efteruddannelse.
Uddannelsen er påkrævet, hvis man vil ansættes som kordegn i folkekirken.

Sogneudflugt 2020 – Carl Nielsens barndomshjem
Onsdag d. 6. og onsdag
d. 20. maj ruller bussen
traditionen tro af sted på
Sogneudflugt fra parkeringspladsen ved Torsted
Kirke. Vi skal besøge Carl
Nielsens barndomshjem.
I erindringsbogen ”Min
fynske barndom” beskriver
Carl Nielsen sit barndomshjem som ”Et palads med
FAKTA:
Udflugten er primært for
beboere i sognet, og deltagelse sker efter først-tilmølle-princippet.
6. maj er præsterne
turledere.
20. maj menighedsrådet er turleder.

sol og lys og glæde”. Når
man besøger museet, er
det som at træde ind i et
hjem, Carl Nielsens hjem,
med møbler, man må sidde
i og med en duft af tobak
og harpiks, som man
brugte til at smøre violinstrenge med.

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

COPYRIGHT ceciliechristensenfoto

Afgang kl. 12.00 fra
Sognehuset.
Hjemkomst ca. kl. 18.15
samme sted.

Tilmelding til Kirkekontoret i åbningstiden.
Tilmeldingen åbner 15.
april.

Pris: 100 kr. som betales
ved tilmelding.

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

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Marts
1. 1. s. i fasten		11.00 ASA K
8. 2. s. i fasten		11.00 SKH *
15. 3. s. i fasten		11.00 SKH V
22. Midfaste		11.00 KC

Marts
29. Mariæ bebudelse		 11.00 KC k K S
April
13 Anden påskedag		11.00 AKO
26. 2.s.e. påske		11.00 KC

April
Maj
5. Palmesøndag 		11.00 AKO
5. Befrielsesgudstjeneste		17.00 KC
9. Skærtorsdag		18.00 SKH+KC+AKO
24. 6.s.e. påske		11.00 KC
10. Langfredag		11.00 KC
12. Påskedag		11.00 SKH
19. 1.s.e. påske		11.00 ABB
k Kirkefrokost
K Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Maj
S Sommertid begynder
2. Konfirmation		11.00 AKO
V Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten
3. 3.s.e. påske		11.00 ASA
* Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
8. Konfirmation		9.00 KC
** Forårssang i Østerhåb Kirke kl. 16.00
8. Konfirmation		11.00 KC
10. Konfirmation		9.00 SKH
10. Konfirmation 		11.00 ASA
SKH Sara Klaris Huulgaard
17. 5.s.e. påske		11.00 SKH
KC Kim Clemmensen
21. Kr. himmelfartsdag		11.00 AKO
AKO Anne Kobberø
31. Pinsedag		11.00 SKH
ASA Anna Sofie Andersen
ABB Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Juni
1. Anden pinsedag
11.00 **
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Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementer
Marts
1. Koncert kl. 16.00-17.00 i
Østerhåb Kirke
2. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
3. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
4. Babysalmesang (hold 3)
kl. 10.30 -11.30 i
Østerhåb Kirke
5. Minikonfirmander
kl. 14.15 – 15.45 i
Østerhåb Kirke
5. Voksenkor kl. 18.00-20.00
i Østerhåb Kirke
8. Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
kl. 12.00-16.00 i Sognehuset
10. Højskolesangaften
kl. 19.00 - 21.00 i
Østerhåb Kirke
11. MandeMonopolet kl.
10.30 – 12.30 i Sognehuset
12. Minikonfirmander
kl. 14.15 – 15.45 i
Østerhåb Kirke
12. Voksenkor kl. 18.00 20.00 i Østerhåb Kirke
17. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
19. Minikonfirmander
kl. 14.15 – 15.45 i
Østerhåb Kirke
19. Spis sammen
kl. 18.00-20.30 i Sognehuset
25. Sogneaften
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
26. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 – 21.00 i Sognehuset

29. Koncert kl. 16.0017.00 i Østerhåb Kirke
31. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
April
2. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
6. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
8. MandeMonopolet kl.
10.30 – 12.30 i Sognehuset
15. Babysalmesang (hold 4)
begynder kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke
16. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
21. Litteraturkreds kl. 19.0021.00 i Sognehuset
22. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 - 11.30 i
Østerhåb Kirke
23. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
26. Forårssang kl. 16.0017.00 i Østerhåb Kirke
Maj
4. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
5. Menighedsrådsmøde kl.
18.00-21.00 i Sognehuset
6. Sogneudflugt kl. 12.0018.00 (se omtale side 5)
12. Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg kl. 19.00
i Sognehuset
13. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 - 11.30
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
og få indblik i, hvad rådet
har arbejdet med i det
forgangne år.

13. MandeMonopolet
kl. 10.30 – 12.30 i Sognehuset
20. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 - 11.30
i Østerhåb Kirke
6. Sogneudflugt kl. 12.0018.00 (se omtale side 5)
27. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
27. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 - 11.30
i Østerhåb Kirke
28. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
Juni
4. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
4. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
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Koncerter
Søndag den 1. marts kl. 16.00 i Østerhåb Kirke

Cash i kirken.
En enestående mulighed for at høre en musikalsk fortælling om Johnny Cash.
Musikalsk fokuserer ”Cash i kirken” især på de sidste ti år af Johnny Cashs liv. Produceren Rick Rubin overtalte Cash til at gå i studiet blot med en mikrofon og en guitar. Det
blev til den højt roste albumrække under navnet ”American Recordings”, der var et stort
comeback for Cash. Indspilningerne rummer flere religiøse sange, som er med i denne
koncert. Der vil også være nogle af de store hits i Cashs velkendte ”Boom Chicka Boom”
så som ”Ring of Fire” og ”Get Rythm”.
Cash i kirken består af: Karsten Holm, vokal og guitar, Bjørn Bønne Petersen, kontrabas
og kor, Martin Blom, diverse guitarer og kor, Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor.
Søndag den 29. marts kl. 16.00-17.00 i Østerhåb Kirke

2 x Kristine: Kristine Becker Lund, sopran og
Kristine Nissen, orgel.
Kristine Becker Lund er uddannet i solistklassen på Det Fynske Musikkonservatorium
og blev i 2004 færdig på Opera-Akademiet under Det Kongelige Teater.
På scenen har hun har gjort sig bemærket ved en række hovedpartier, herunder som
tiltelpartiet i Händels Alcina, Grevinden i Mozarts Figaros Bryllup, Konstanze i Mozarts
Bortførelsen fra Serraillet og Fiordiligi i Mozarts Cosi fan tutte. Derudover har Kristine
Becker Lund optrådt i ind- og udland i en række andre opera- og oratoriepartier, hun
har været solist med de fleste landsdelsorkestre. Desuden medvirker hun i adskillige
børneforestillinger og var med Hendes Majestæt Dronningen på statsbesøg i Syd-Korea,
hvor hun optrådte ved gallamiddagen, men denne søndag eftermiddag spiller hun sammen med vores organist Kristine Nissen i Østerhåb kirke.
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Sogneaften

Krista Korsholm Bojesen: Hvad er skam?
De fleste kender følelsen,
menneske at bestemme,
men den er svær at få hold
hvad der er rigtigt og forpå og at tale om.
kert. Vores værdier er ikke
Psykolog og skamforsker
længere kollektive, de er
Krista Korsholm Bojesen
blevet privatiseret. Mange
stiller skarpt på begrebet og oplever det som en frihed,
forklarer, hvorfor skammens endnu flere føler sig
men fylder så meget for
skyldige og skamfulde.
os moderne mennesker. I
Krista Korsholm Bojesens
dag er det op til det enkelte
giver et personligt bud på,
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hvordan vi genkender og arbejder med følelsen af skam.
Det handler om at trække
nåden ind. Det nådige blik
er nemlig det modsatte af at
skamme nogen ud.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og kage

Aktivitetsdag i Sognehuset
Søndag den 8. marts 2020
Søndag den 8. marts kan du
gøre en forskel for klimaet
og verdens fattigste. Denne
dag samler Folkekirkens
Nødhjælp nemlig ind til
de mennesker verden over,
som er hårdest ramt af
klimaforandringerne.
I anledningen af sogneindsamling slår Menighedsrådet dørene op i Sognehuset

til en aktivitetsdag, hvor
overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.

som er et bord på 80x110cm
prisen for en standplads er
100,-kr. Ved salg af egne
genbrugsting betales 10% af
FDF - Torsted kommer forbi varens salgspris til Folog laver udendørsaktivikekirkens Nødhjælp. Der
teter bl.a. bages der snobliver lidt underholdning
brød. Konfirmanderne går
undervejs med korsang og
modeshow i genbrugstøj fra klaverspil. Der vil kunne
Folkekirkens Nødhjælp. Der købes kaffe, kage, øl og
bliver et loppemarked, hvor vand. Overskuddet går til
man kan leje en standplads Folkekirkens Nødhjælp.

Aktivitetsdag i Sognehuset Program
12.00 		
12.00 - 16.00
12.15 – 16.00
12.30 		
13.00 – 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.20
16.00		
		

Dørene åbnes
FDF laver aktiviteter udendørs
Loppemarked begynder
Velkomst ved indsamlingsleder Anja Haagensen
Klaverspil
Konfirmander går modeshow i genbrugstøj fra Folkekirkens Nødhjælp
Koncert med Hatting koret under ledelse af Emil Hylleberg Nielsen
Tak for denne gang
Det vil være muligt at købe kaffe, kage, øl og vand undervejs

Ret til ændringer i program forbeholdes

Så kom hen i Sognehuset søndag den 8. marts mellem kl. 12 og 16 til en
spændende Aktivitetsdag.
Velmødt! Arrangeret af Torsted Menighedsråd

9

Orienteringsmøde om
Menighedsrådsvalg 2020
Er du tiltalt af tanken om nærdemokrati? Kunne du tænke
dig at lade din stemme høre
i et forum, hvor der er reelle
midler til at gøre en forskel
lokalt? Så er det måske noget
for dig at være med til at vælge
det nye menighedsråd. Måske
har du selv lyst til at komme i
menighedsrådet? Hvis du vil
høre mere om, hvad menighedsrådet laver og høre mere
om valget, er der
orienteringsmøde tirsdag
den 12. maj kl. 19 i sognehuset.
Her vil det nuværende
menighedsråd fortælle om

dets arbejde, og om hvad det
indebærer at deltage i menighedsrådsarbejdet. Der vil også
blive orienteret nærmere om,
hvordan valget foregår. Det
egentlige valg finder sted, når
der afholdes
valgforsamling tirsdag
den 15. september kl. 19 i
sognehuset.
Her er du med til at vælge
retningen for kirkens arbejde.
Der skal findes 13 kandidater.
Se hvilke kompetencer, der er
brug for på de følgende sider.

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

Der skal vælges

Torsted menighedsråd får brug for 4 nye nøglepersoner.
Men hvad skal de lave?
Formandens rolle
Udadtil optræder formanden
på menighedsrådets vegne.
Helt konkret er formanden ansvarlig for udførelsen af rådets
beslutninger. Samtidigt er formanden også menighedsrådets
ansigt og stemme udadtil.
Indadtil er formanden menighedsrådets leder. Spillereglerne
for arbejdet i menighedsrådet
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er formuleret i forretningsordenen. Formanden har
sammen med menighedsrådet
ansvar for, at gældende love,
regler og vedtægter bliver
overholdt.
Det er et fælles ansvar, at der
er et godt samspil i menighedsrådet. Et velfungerende
samarbejde er baseret på
respekt og tillid til hinanden.

Formanden skal sørge for, at
alle bliver hørt, og at forskellige
synspunkter bliver debatteret,
så det er muligt at nå frem til
fælles beslutninger. Samtidigt
skal formanden sørge for, at
allerede trufne beslutninger
respekteres, så menighedsrådsarbejdet ikke kører i ring, men
kan skride fremad.

Kassererens rolle
Kassereren står for budget,
årsregnskab og kvartalsrapporter samt fører tilsyn med,
at regnskabsføreren udfører
sine opgaver efter gældende
vedtægt.

Menighedsrådet beslutter,
om de praktiske opgaver ved
regnskabsføringen skal knyttes
til en af kirkens kirkefunktionærstillinger, delegeres til
en professionel regnskabsfører
eller løses af kassereren selv.

Både kassereren og regnskabsføreren arbejder på menighedsrådets vegne, og menighedsrådet skal derfor fastsætte
retningslinjer i form af vedtægter. Vedtægterne besluttes af
det nyvalgte menighedsråd.

Kirkeværgens rolle
Kirkeværgen har det daglige
tilsyn med Østerhåb kirke og
Torsted kirke, sognehuset og
kirkegårdene.
Tilsynet indebærer vedligeholdelse, renholdelse,
reparation, nyanskaffelser
og eventuel nybygning,
sikkerhed, brandforebyg-

gelse og forsikringssager.
Kirkeværgen påser at kvalitet
og pris svarer til det aftalte.
Kirkeværgen varetager også
administrative funktioner i
forbindelse med kirkegårdenes administration.
Kirkeværgen er ikke alene
om opgaverne, men kan

trække på og få opgaver fra
kirke- og kirkegårdsudvalget.
Da kirkeværgen arbejder
på menighedsrådets vegne,
skal menighedsrådet derfor
fastsætte retningslinjer i form
af vedtægter. Vedtægterne
besluttes af det nyvalgte
menighedsråd.

Kontaktpersonens rolle
Kontaktperson er den, som i
det daglige varetager menighedsrådets funktioner som
arbejdsgiver overfor de af menighedsrådet ansatte. I Torsted
Sogn vil det sige kordegne,
organist, kirkesanger, kirketjenere, gravere, rengøring.

En kontaktperson er kontaktled mellem menighedsråd og
medarbejdere. Det indebærer,
at kontaktpersonen fungerer
som personaleleder og har det
daglige ansvar som arbejdsgiver over for det personale, som
menighedsrådet har ansat.

Kontaktpersonen skal være
med til at sikre et godt samarbejde mellem medarbejderne
og menighedsrådet, mellem
medarbejderne indbyrdes og
mellem medarbejderne og
præsterne.
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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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