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Tak og farvel til Ove Bruun
Velkommen til
Foto: Henrik
Petit
Mette
Holmelund
og Gert Middelbo
Billeder af årets konfirmander
Og lige meget hvad:
det skal nok blive jul!

Præsten uden noget på hjertet
Præsten er vel den, der
skal have noget på hjerte,
især når man skal skrive
en klumme til kirkebladet? Men det er som om
jeg ikke rigtig har noget
”på hjerte”. Ikke noget
berigende og opbyggeligt i
det mindste…
”Mit hjerte” er fyldt op
med corona-ord, lugten af
sprit, ubehagelig konfrontation med min egen
kaffeånde under mundbindet, og planer, der igen
skal laves om. Hvor er det
håbefulde evangelie i det?
December bringer os adventstiden, som leder os til
jul – sidenhen til helligtrekonger og fastelavn. Det
ene lys i adventskransen
efter det andet, juletræ og
fyrværkeri. Meget vil være
anderledes i år, og bliver
det overhovedet jul i 2020?
Jeg har holdt flere juleprædikener om, at jul er ikke
det, vi selv kan præstere.
At det bliver jul, selvom
flæskesværen er blød, fordi
julens glæde og evangelium er det, der kommer
til os udefra, overraskende
og på uventet vis. Fordi Jul
er at lade sig gribe af det vi
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ikke sådan lige begriber.
At lade sig favne af himlen
midt i vores menneskelige
hverdagsliv.
Og det går op for mig, at
det slet ikke handler om,
hvad jeg kan finde frem i
mit eget hjerte og måske
med lidt held skrive om på
de første sider i et kirkeblad. Det, der gør livet rigt
er ikke det, jeg forsøger at

finde dybt i mig selv. Det,
der gør livet smukt og fantastisk er alt det, der kommer til mig udefra. Det,
som jeg ikke anede, at jeg
havde brug for. Som den
fremmede, der pludselig
ikke længere er fremmed.
Som muligheder, der viser
sig, fordi det ikke gik som
jeg selv havde planlagt.
Som Gud, der kommer til
mennesker julenat.
Så måske er der velsignelse og en gave i ikke
at have noget på hjerte?
Ikke på forhånd at have
fyldt både hjerte og hoved
med alt muligt, fordi det
åbne modtagende hjerte
giver frihed til at være og
lade sig gribe. Det åbne
hjerte har plads til alt liv,
som kommer til os med
adventskransens lys, med
barnet i krybben julenat
og med fastetidens eftertænksomhed.
Tillykke til alle os uden
noget på hjertet. Vi kan
leve i tillid til, at der venter
os overraskende og berigende gaver i det liv, som
kommer til os.
Sara Klaris Huulgaard

Tak til Ove Bruun

Vores kordegn Ove Bruun
har besluttet at gå pension
ved årets udgang. Ove kom
til Torsted sogn i 2008 på
et tidspunkt, hvor planerne for et nyt kirkebyggeri
for alvor stod på dagsordenerne. En af Oves vigtigste

opgaver blev at holde styr
på økonomien og papirerne. Budgettet holdt, og
vi fik Østerhåb Kirke.!

laves mødeindkaldelser og
referater samt diverse korrespondancer. Alt er udført
til alles største tilfredshed.

Personregistreringen og
kalenderen har også været
en del af Oves arbejdsområde. Derudover har Ove
været et kendt ansigt i
kirkerne, når der har været
højmesse og kirkelige
handlinger.

Torsted Sogn har sørget
for, at Ove har fået mange
spændende opgaver og
udfordringer. Menighedsrådet vil derfor sige en stor
tak til Ove for hans store
hjælpsomhed og tålmodighed med os alle.

Ove har desuden fungeret
som sekretær for menighedsrådet, når der skulle

Vi ønsker Ove held og
lykke med tilværelsen som
pensionist.

Velkommen til Mette Holmelund
Arbejdet på kirkekontoret
varetages fremadrettet af Søren
Lauge Gellert og Mette Holmelund, som er nyansat kordegn.
Mette er oprindelig klassisk
musikuddannet klarinettist,
men har også arbejdet som
kordegn i 28 år. Hun skal pri-

mært stå for sognets økonomi
og regnskab samt personregistreringen og forefaldende
kontoropgaver.
Mettes liv er fyldt af musik
og sang, så hun glæder sig
desuden til at være kirkesanger,
når Lisa har friweekend.

Velkommen til Gert Middelbo
Gert er ansat som gravermedhjælper fra 1. september. Gert
har 25 års erfaring med arbejdet
på en kirkegård. Han har
svendebrev som gartner og har
løbende videreuddannet sig.

Menighedsrådet glæder sig
over, at Gert sammen med
Henrik Rasmussen og Lis Hjerrild Linnet varetager arbejdet
på vores kirkegårde. Netop nu
kan det anbefales at gå en tur
på kirkegårdene, som er ved at
blive smukt julepyntet.
Gurli Hokland
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Tirsdag den 15. december kl. 19.00-20.30 & Onsdag den 16. december kl. 19.00-20.30

Julesang-, fortælle- og hyggeaften i Østerhåb Kirke
Kirkesanger Lisa Bondo
og organist Kristine Nissen inviterer til to særlige
sangaftner med overskriften Julesang-, fortælle- og
hyggeaften med kaffe og
knas i våbenhuset.
Kom og vær med til en
hyggelig aften med fælles-

sang, 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 synges.
Forslag sendes, gerne inden

d. 11. december, til organist
Kristine Nissen
(e-mail: KRNI@KM.DK)
På grund af Covid-19 er der
kun plads til 45 personer
pr. aften!

Juleaften

Covid-19 sætter desværre sine begrænsninger, også på julens traditionsrige
gudstjenester den 24. december. Men lige meget hvad: det skal nok blive jul!
Der henstilles til at man følger sundhedsmyndighedernes, til enhver tid gældende retningslinjer, om mundbind, forsamlingsantal mm.
I ønskes alle en god, glædelig og sikker jul.

Østerhåb Kirke:
Alle gudstjenester er i
Østerhåb kirke under
medvirken af alle tre
præster.
Der er en begrænsning
på 45 personer pr.
tjeneste.

Torsted Kirke:
Gudstjenester klokken:
12.30
14.30
13.00
15.00
13.30
15.30
14.00

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

På www.torstedkirke.dk
kan man, fra den 24.
december klokken 12.00,
finde en stemningsfuld
julegudstjeneste fra Torsted
Kirke, som man kan sidde i
ro og mag at se derhjemme.

Sogneaften
Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Lone Vesterdal: ”Robust”
Sognepræst Lone Vesterdal
fortæller om robusthed, der
inden for de seneste 20 år
har udviklet sig til et massivt
forskningsfelt, og der er svar
i hyldemeter af litteratur.
Det siger i sig selv noget
om, at mennesker har brug
for et sted at hente kræfter.
Når det kommer til de mest

afgørende områder i vores liv,
sundhed, trofast kærlighed
fra vores nærmeste, et langt
liv, kan vi ofte være uden indflydelse. Vi bliver ikke spurgt,
om vi vil miste, være syge
eller angste. I de situationer er
der en enorm lettelse i at sige,
at ”her er jeg magtesløs, her
må en anden træde til".

Pris: Kr. 30,- for kaffe
og kage

Dåbskludestrikkeklub
Strik af dåbsklude er aflyst i
december og januar måned.
Hvis du mangler hvidt garn
til dåbskludene kan du ringe
til Lisbeth Green på 40 86

87 15 – og lave en aftale om
afhentning enten på min privatadresse eller i sognehuset.
Vi glæder os til at se jer alle
igen i februar måned.
Lisbeth Green

Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Litteraturkreds
På Fagerborg Gymnasium
arbejder norske Elias Rukla som underviser. Han er
midaldrende, drikker lidt
for meget og er i det hele
taget ikke dér i sit liv, hvor
han havde forestillet sig at
være. Det går særligt op for
ham efter et totalt nedbrud
midt i skolegården og det
giver anledning til selvransagelse.

I "Generthed og værdighed" møder vi Elias. Han
har mistet meget i sit liv;
sin bedste ven, sin kone,
sin værdighed. Men kan
man overhovedet bevare
værdien i vores samfund?
Dag Solstad står bag "Generthed og værdighed", der
er både tankevækkende,
samfundskritisk, satirisk
og filosofisk.

Et begrænset
antal eksemplarer af
bogen kan lånes via kirkekontoret en måned inden
hver Litteraturkreds.
Tilmelding senest en uge
inden hver Litteraturkreds
til Sara Klaris Huulgaard:
skh@km.dk
Forplejning: Kr. 30,pr. aften.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

December
6. 2. s. i advent
13. 3. s. i advent
20. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
31. Nytårsaften

December
24.		 Juleaften		 Se side 4
26.		 Anden juledag		 11.00 AKO
27.		 Julesøndag		 -

11.00 HMK
11.00 AKO
11.00 KC
Se side 4
11.00 KC
16.00 KC

Januar
3. Helligtrekonger
10. 1. s. e. H3K
17. 2. s. e. H3K
24. S. s. e. H3K

11.00 SKH
11.00 KC
11.00 KC d
11.00 AKO

Februar
7. Seksagesima
14. Fastelavn
21. 1. s. i fasten

11.00 SKH V
11.00 KC
11.00 KC

Marts
7. 3. s. i fasten

11.00 SKH

Januar
31.Septuagesima		 11.00 SKH k
Februar
23. 2. s. i fasten		 11.00 AKO k

d Døvegudstjeneste kl. 14.00 i Torsted Kirke
k Kirkefrokost
V Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten

SKH 		
KC		
AKO		
HMK		

Sara Klaris Huulgaard
Kim Clemmensen
Anne Kobberø
Helle Margrethe Krogh

Ret til ændringer forbeholdes
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Arrangementer
December
1. Gud & Pasta TO GO
kl. 17.00-17.30
i Østerhåb Kirke

21. Voksenkor kl. 18.3020.30 i Østerhåb Kirke

2. Kirkeværtsmøde
kl. 17.00-18.00
i Østerhåb Kirke

28. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke

3. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke

Februar
1. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset

3. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
9. MandeMonopolet
kl. 10.30.12.30 i Sognehuset
15. Julesang og juleknas
kl. 19.00-21.00
i Østerhåb Kirke
16. Julesang og juleknas
kl. 19.00-21.00
i Østerhåb Kirke
Januar
5. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
13. MandeMonopolet
kl. 10.30.12.30 i Sognehuset

26. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset

2. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
4. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
10. MandeMonopolet
kl. 10.30-12.30 i Sognehuset
14. Gud og fastelavnsboller
kl. 15.00 i Torsted Kirke
16. Spis sammen
kl. 18.00-20.30 i Sognehuset
23. Litteraturkreds
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
24. Koncert med Kira Skov
Trio kl. 20.00-21.00
i Østerhåb Kirke

14. Orgelkoncert kl. 19.0025. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
20.00 i Østerhåb Kirke
19. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
Marts
20. Babysalmesang hold 3
begynder kl. 10.30-11.30 i
Østerhåb Kirke
20. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
21. Gud & Pasta TO GO
kl. 17.00 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
og få indblik i, hvad rådet
har arbejdet med i det
forgangne år.

Med forbehold...
De planlagte arrangementer
og aktiviteter udbydes med
forbehold for ændringer grundet covid-19.
Følg med på hjemmesiden,
på Facebook og på kirkernes
opslagstavler. Der er p.t. krav
om mundbind i kirkerne.

1. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
2. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
3. Sangaften kl. 19.00-21.00
i Østerhåb Kirke
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Koncerter
Torsdag den 14. januar kl. 19.00 i Østerhåb Kirke

Nytårskoncert med domorganist Birgitte Ebert, 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. Medstifter og koor-

dinator for den årlige Rued
Langgaard Festival i Ribe
siden 2010, hvor hun siden
2000 har været domorganist. Velkommen til en
festlig nytårs-koncert, hvor
Østerhåb Kirkes orgels
mange facetter vil kunne
høres.

Onsdag den 24. februar kl. 20.00 i Østerhåb Kirke

KIRA SKOV – TRIO
Kira Skov debuterede i
2001 med rockgruppen
Kira and The Kindred
Spirits. Siden debuten har
hun etableret sig som en
mange facetteret sangerinde og sangskriver, der med
en naturlig lethed bevæger
sig mellem jazz og rock.

I 2018 kom hendes meget
roste album “The Echo of
You” dedikeret til hendes afdøde mand Nicolai
Munch-Hansen. Koncerten i Østerhåb kirke vil
have denne plade som sit
primære omdrejningspunkt.

Entre 100 kr
(Går ubeskåret til
Kirkens Korshær)
Billetter kan købes på
kirkekontoret fra tirsdag
den 2. februar kl. 9.00.

Kirkeværter søges!
En Kirkevært er en frivillig,
der deltager ved søndagens
gudstjeneste. Som Kirkevært byder man velkommen i våbenhuset, deler
salmebøger ud og læser
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ind- og udgangsbøn.
Informationsmøde for alle
interesserede og nysgerrige: 2. december kl. 17-18 i
Østerhåb Kirke.

Ved spørgsmål kontakt
Sara Klaris Huulgaard,
Telefon: 21 54 72 71
Mail: sakh@km.dk

Nyt menighedsråd
Efter det ordinære valg
den 15. september samt
ekstraordinær valgaften
den 6. oktober, er menighedsrådet for Torsted Sogn
på plads de næste fire år.
Menighedsrådet, der trådte
i arbejdstøjet første søndag
i advent, består af:

Jørn Anders Yde Møller
Karl Johan Simonsen
Majken van den Handel
Vestergaard
Ole Højbjerg
Susanne Kongerslev
Jakobsen
Sven Nielsen
Thomas Jørgensen
Turið Anja Haagensen

Valgte medlemmer:
Anne Gitte Kammersgaard
Bente Winther Johansen
Birgitte Lykke Rasmussen
Christian Hougaard
Filip Møller

Valgte stedfortrædere:
Kim Mørch Nørgaard
Lis Faurskov Bjørnholt
Gitte Hofmann Friberg
Winnie Outzen
Lone Frederikke J S
Mikkelsen
Menighedsrådet har konstitueret sig efter deadline
på Kirkebladet. Læs herom
på hjemmesiden. I næste
nummer præsenteres hele
menighedsrådet.

Aktivitetsdag i Sognehuset

Søndag den 14. marts 2021

Søndag den 14. 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.

Efter den afviklede aktivitetsdag i sognehuset, kunne vi i år sende 8087,- kr.
til Folkekirkens Nødhjælp.
En dag med amerikansk
lotteri, loppemarked, modeshow med konfirmander
og korsang med Hatting
mellemkor.

I anledningen af sogneindsamling slår Menighedsrådet dørene op i Sognehuset
til en aktivitetsdag, hvor
overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.

En stor tak skal lyde
til FDF Torsted vores
sponsorer af præmier til
amerikansk lotteri særligt
Rema1000 Torsted og Horsens kommune og sidst,
men ikke mindst en stor

tak til alle jer der kiggede
forbi til en hyggelig eftermiddag tilbage i marts.
Se mere i næste nummer
af Kirkebladet eller på
kirkens hjemmeside.
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Konfirmationer i Østerhåb Kirke 2020
Lørdag den 12. september kl. 9.00 og 10.00

Cecilie Eliza Bruun, Hanna Kahrimanovic, Isabella Østerby Godthaab, Julie Malte Borg Hansen, Lauritz Dam Andresen, Lea
Stenholt Brogaard, Mikkel Ekman Andersen, Rasmus Luxhøj Møgelvang Jensen, Simone Lærke Agerbo, Alberte Bolmgreen
Danefeld, Andreas Noah Nielsen, Camila Cassandra Quiñones Gudiksen, Gitte Made Satria Wibawanti Jahn Lyche, Katrine
Sørine Siff Pedersen, Mathias Frisch Sørensen, Michel Dam Pedersen, Mie List Rasmussen, Silke Green Schwartz Sørensen.
Sognepræst Anna Sofie Andersen.

Lørdag den 12. september kl. 11.00 og 12.00

Cathrine Pedersen Andersen, Emma Carla Renard Barfod, Frederikke Vium Kamper, Freja Bolmgreen Danefeld, Freya Friis
Munk Andersen, Mads Bjerregaard Karlsen, Mathias Lindberg Brøgger, Mathias Rosenius Krag, Mathilde Lindstrøm Brandt,
Oscar Juhl Berg Kristensen, Sofie Kjær Hansen, Fry Karla Frovin Østergaard, Josephine Maja Madsen, Magnus Juel Lassen,
Malika Bjerre Puggaard, Mathilde Juhl Haugaard Pedersen, Nicoline Kjærsulf, Nikolai Svangaard, Rasmus Fabricius Sørensen,
Victoria Lyng Neve. Sognepræst Sara Klaris Huulgaard.
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Søndag den 13. september kl. 9.00 og 10.00

Anne Aagaard Frandsen, Anton Bavn Andersen, Frederikke Vognsen de Vos, Freja Vinther Jensen, Mathias Løager Johansen,
Nanna Stæhr Christensen, Sara Kaas Vestbo ,Silja Sørensen Back, Tilde Magdalene Jacobsen, Alexander MeldgaardAndersen, Julia Pedersen, Katrine Riber Thomsen, Lærke Møberg Thyrsted, Natja Gjern Rasmussen, Sara Mathilde Dalby
Poulsen, William Holm Nielsen. Sognepræst Kim Clemmensen.

Søndag den 13. september kl. 11.00 og 12.00

Alberte Randlev Laustsen, Katrine Andersen, Laust Horsbøll, Lea Denise Dazelle, Marcus Follmann Kristensen, Oliver Agerskov
Jensen, Victor Guldager Hansen, Daniel Schreiber Milo Mortensen, Frederik le Fevre, Isabella Ørnfelt Lund, Jonathan Ravn
Saugmann, Mathias Møller Olesen, Rasmus Thorup, Sebastian Engelbreckt V Nielsen. Sognepræst Kim Clemmensen.
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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.

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 Søren Lauge Gellert – Email: slg@km.dk
Kordegn Ove Bruun – Email: okbr@km.dk (indtil 31/12)
Kordegn Mette Holmelund – Email: meho@km.dk
Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.

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.

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 Henrik Rasmussen
Tlf. 2257 7098 – Email: her@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 9 2021. Stof skal være
redaktionen i hænde senest den 11. januar 2021 på Email: kc@km.dk
Oplag: 3.900 eksemplarer
Design og tryk: Format AS – 7562 8888

