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Kirken i en coronatid.
Tak og farvel til Hans Jørgen Christensen.
Velkommen til Henrik Rasmussen.
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg.

Præstetanker i en coronatid
23. APRIL 2020

Kære Anne og Kim
Hvor jeg dog savner vores snak i døråbningerne til kontorerne i sognehuset.
At dele succes og frustrationer. Det hele tilsat en masse kaffe. Noget af det
har vi jo gjort via videoopkald på Messenger, men det er ikke det samme.
Det har været en besynderlig måneds tid. Fyldt med omskiftelighed og
uvished. Den første tid var for mig nærmest som en lang adrenalinrus (ikke
nødvendigvis af de gode), fordi retningslinjerne hele tiden blev reguleret. Der
var hele tiden nyt at forholde sig til og forsøge at forudse konsekvenserne af.
Det var interessant at observere, hvordan kolleger i hele landet efter
bedste evne konverterede det vante kirkeliv til ”kirke på nettet”. Og det var
både skræmmende og fascinerende sammen med jer, at prøve kræfter
med forskellige former på facebook og hjemmesiden. Livestreaming,
videooptagelser, tekster, billeder, musik.
Kommunikationskonsulenter kan sikkert påpege meget, vi kunne have gjort
meget bedre. Men vi har gjort nogle gode erfaringer, som jeg håber, vi kan
tage med ind i ”hverdag 2.0.”. Jeg synes, vi har lært at være kirke på en ny
måde. Der har ikke været lang tid til at øve sig eller lange processer med
konsulenter, der har styret og vejledt. Noget blev godt, noget blev filmet fra en
håbløs vinkel eller i et underligt lys, mikrofonen til optagelse af lyd kunne være
bedre osv. De sociale medier bliver ofte beskyldt for at være rammen for en
falsk perfekthed. Jeg synes, corona har udfordret vores trang til perfektheden
og givet plads til det ærlige, upolerede og uperfekte. Det menneskelige.
Jeg glæder mig til, at vi kan mødes i kirkerne og i sognehuset. Jeg savner at
være kirke sammen med alle dem, som ikke er på facebook og nettet. Den
”nye” kirke på nettet hverken kan eller skal ikke erstatte sådan som det var før
statsministerens første pressemøde, men jeg tror, det kan supplere og gøre os
til en bedre kirke.
Kh Sara
26. APRIL 2020

Kære Sara og Anne
Forleden kom jeg til at tænke på dronning Ingrids perler. Historien går på, at
dronning Alexandrine ikke have brugt dem, og derfor havde perlerne mistet
deres glød. Derfor sov dronning Ingrid med dem, og perlerne fik deres glød
igen. Perler kan lide af hudsult, og det kan vi mennesker også.
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Hudsult. Egentlig et underligt ord. Men et ord for ønsket om at blive rørt ved;
et håndtryk, et kram, en hånd på skulderen. Det var dog også et problem, før
corona lukkede det meste ned. Fordi så meget foregik online.
De sociale medier har ofte fået skylden for at sprede mere end samle. Men i
disse dage er det, som om de lever op til den oprindelige intention – at bringe
mennesker sammen. Lad os håbe, vi kan tage det med os fremover.
”Hvad har du lært af coronakrisen?” Sådan lyder et spørgsmål på de sociale
medier i øjeblikket. Og herfra min hjemmearbejdsplads må svaret være:
Nødvendigheden af den daglige kontakt med andre mennesker.
Både møderne hjemme hos folk, når vi mødes om dåb, bryllup eller
begravelse. Men især også de tilfældige møder med andre, hvad enten det
er i kirkedøren, i sognehuset eller ved frysedisken. Den relation til andre
mennesker, som vi i en ellers almindelig og coronafri hverdag måske kan
komme til at tage for givet.
Måske coronakrisen får os til at se, vi er noget i kraft af de andre. At vi hænger
sammen, deler verden og liv. For at kende os selv har vi brug for andre. Så når
vi omgås hinanden, er vi hinandens liv og skæbne.
Det kan vi tage med os til den anden side af pandemien. Men også med
visheden om, at den ensomhed vi oplever lige nu, den er andre i – også uden
en pandemi.
Jeg glæder mig til, vi skal se igen. Til alting åbner, og vi kan få stillet vores
hudsult. Til vi kan skinne igen – som dronning Ingrids perler – netop fordi vi er
noget i kraft af det mennesker, der står overfor os.
Kh Kim
28. APRIL 2020

Kære Kim og Sara
Her til morgen lavede jeg en smootie af mælkebøtter, skvalderkål og
brændenæller, tilsat frugt og kokosmælk. Sådan noget lavede jeg aldrig før
Coronaen.
Og at jeg en dag skulle stå i mit køkken iført præstekjole og strømpesokker og
holde en prædiken til min mobiltelefon, stillet op ad nogle tekrus i et skab – det
havde jeg aldrig troet, jeg skulle. Jeg kom ud af min comfortzone, og er det
ikke ved at vove sådanne spring, menneskeheden har udviklet sig?
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28. APRIL 2020

Jeg har nydt at skrive ”Dagens tanke”, som er blevet til ”Ugens tanke”
sammen med jer. Sammen har vi har lavet fotoreportager af alt fra skriveborde
til lys i vinduerne og kirkegården i regn og sol. Det tekniske har I æren for
sammen med Søren.
Og ja – vi har kikset undervejs, har holdt en masse telefonmøder, været usikre
på næste skridt – men vi har udviklet nye koncepter sammen. Også som
personaleteam. Tak for al hjælpsomheden!
Som folk har vi mærket et indre fælleskab. Omkring Phillip Faber og
dronningen. Men også i den svære ende omkring dagens tal og smittekurven.
Og så har vi mødt os selv derhjemme i stuen! Måske i forstærket udgave på
godt og ondt. Men trods en dyster baggrund, står taknemmeligheden forrest!
I siger det begge så fint: det indre fællesskab må ledsages af et ydre. Der har
været dage i limboland med længsel, frygt og frustration. Ikke mindst efter en
indkøbstur, hvor alle undgår en….
I dag er næstekærlighedsbuddet at holde sig væk fra sin næste. Men i en
portrætudsendelse pegede dronningen på en gammel fransk inskription på
slottets marmorvæg: Menneskenes børn må skilles, men Guds børn er altid
sammen.
Det indre fælleskab handler om mere end den følelse, vi har på gode dage.
Det er også det fælleskab, vi altid er i som Guds børn. Også når vi savner vores
gode arbejdsplads eller at se børn og børnebørn.
Kh Anne
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Gudstjenester
Østerhåb Kirke
Juni
1. Anden pinsedag
7. Trinitatis søndag
14. 1. s.e. trinitatis
21. 2. s.e. trinitatis

kl. 11.00 *
kl. 11.00 SKH
kl. 11.00 SKH
kl. 11.00 ASA

Juli
5. 4. s.e. trinitatis
12. 5. s.e. trinitatis
19. 6. s.e. trinitatis

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

August
2. 9. s.e. trinitatis
9. 9. s.e. trinitatis
16. 10. s.e. trinitatis
23. 11. s.e. trinitatis

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

September
6. 13. s.e. trinitatis

kl. 11.00 ABB

Torsted Kirke
Juni
28. 3. s.e. trinitatis

kl. 11.00 KC

Juli
26. 7. s.e. trinitatis

kl. 11.00 SKH

August
30.12. s.e. trinitatis

kl. 11.00 SKH

* Pinse i vandkanten, Langelinie
SKH
KC
AKO
ASA
ABB

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

Arrangementer
Juni
3. Babysalmesang (hold 4)
begynder kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke
4. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset
8. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00 – 21.00 i Sognehuset
10. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke
10. MandeMonopolet
kl. 10.30 – 12.30 i Sognehuset
16. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
17. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke

24. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke
Juli
1. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke
8. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 – 11.30
i Østerhåb Kirke
August
13. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Sognehuset
18. Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg 2020
kl. 19.00 – 21.30 i Sognehuset

26. Morgensang
kl. 9.00 i Torsted Kirke
26. Landemodegudstjeneste
kl. 10.00 I Aarhus Domkirke
September
1. 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
Ret til ændringer forbeholdes
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Nyt fra kirkegårdene
Der er blevet arbejdet hektisk på de

Ved Østerhåb har naturkirke-

uden den ønskede effekt. Derfor

to kirkegårde. I Torsted har man

gården, i længere tid, ikke levet

blev det besluttet at udskifte

færdiggjort den store udskiftning

op til menighedsrådets ønsker.

det øverste 20-25 cm jordlag og

af hække på afdeling A, samt

I løbet af de seneste år, har der

genplante naturkirkegården med

anlagt 12 nye urnegravsteder.

været iværksat forskellige tiltag,

17.000 efeu.

Tak til Hans Jørgen Christensen
Vores graver gennem de sidste

Hans Jørgen har altid på sin

10 år Hans Jørgen Christensen

rolige og imødekommende måde

har ønsket at gå på pension,

mødt de pårørende, når der

og har sidste arbejdsdag d. 26.

skulle vælges gravsted. Sådan en

juni. Menighedsrådet og de

samtale er utrolig vigtig.

mange besøgende på kirke-

Der skal lyde en stor tak til Hans

gårdene skal der derfor sige

Jørgen for din indsats og for godt

farvel til en kendt person, som

samarbejde. Vi ønsker dig held og

i den grad har været med til at

lykke med livet som pensionist!

sætte sit præg på vores smukke
kirkegårde.

Gurli Hokland

Velkommen til Henrik Rasmussen
Henrik Rasmussen overtager

Menighedsrådet glæder sig over,

nu jobbet som graver i Torsted

at vi har dygtige og kompetente

Sogn. Han er et kendt ansigt, så

medarbejdere, som kan videre-

mange har sikkert allerede mødt

føre de gode traditioner, og som

ham. Sammen med Lis Hjerrild

er parat med råd og vejledning.

Linnet, som også har været ansat

Velkommen!

hos os i mange år, vil Henrik
fortsætte det vigtige arbejde på
kirkegårdene.
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Gurli Hokland

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 18. august kl. 19
i sognehuset.
Her vil der 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.

Pilgrimsvandring
Vi laver, efter samme koncept
som sidste år, en Pilgrimsvandring søndag den 27. september
2020.
Vi tør godt love skønne
oplevelser i særpræget natur ved
Mossø som ligger i
Søhøjlandet ved Skanderborg. Det
bliver næsten som B.S. Ingemann’s
tekst fra 1850:
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Vi er (igen) et udvalg bestående
af folk fra Hatting og Torsted
samt præsterne Anne Kobberø
og Anna Sofie Orheim Andersen,
som kan lide at vandre i naturen,

NY DATO
Der skal findes 13 kandidater.
Læs mere på
www.torstedkirke.dk og
følg med på Facebook.
Søg "Torsted Kirke og
Østerhåb Kirke" på
facebook.

- Gå med på opdagelse i Søhøjlandet
ved Mossø

gerne i selskab med andre.
Undervejs vil der være indlagt små
pauser. Og mens vi går, sanser vi
naturen. Vi kan tie stille, tænke,
tale, synge sammen eller hver for
sig. Såfremt vi til den tid stadig har
en ubuden gæst iblandt os, da vil vi
tage højde for Coronaen i planlægningen af Pilgrimsvandringen.
Vi mødes i Østerhåb Kirke til
andagt. Derefter tager vi bussen
til Vorvadsbro, hvor vi sammen
vandrer over Klostermølle til Voerladegård Kirke. Her hentes vi igen.
Turen er godt 8 km lang – og for de,
der har lyst, er der mulighed for, at
gå op omkring Sukkertoppen.
Den endelige rute vi går og program for dagen bliver, senere på
sommeren, oplyst på facebook og
hjemmeside.

Har du lyst til at gå med?
Lidt praktiske informationer:
• Starttidspunkt: 27. september
2020 kl. 9.30 i Østerhåb Kirke
• Husk at medbringe godt fodtøj
og den rette påklædning til
dagens vejr
• Max deltagerantal er 70 personer
• Det koster 50 kr at deltage som
dækker;
• Vandretur på ca. 8 km
• Forplejning på turen i form af
landgangsbrød, vand, kaffe
& kage
• Fælles bustransport
• Sluttidspunkt: 27. september
2020 ca. kl. 16.40 ved
Østerhåb Kirke
• Tilmelding til kirkekontoret
senest den 22. september på
e-mail: torsted.sognhorsens@
km.dk
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Lokal historisk studiegruppe

Vi er nogle, der påtænker at starte en studiegruppe om Torsteds historie.
Vil du gerne deltage, så henvend dig til:
Hanne Hybschmann Thellesen 30 24 56 40
Hanne Bjørn 21 43 00 24

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 Ove Bruun – Email: okbr@km.dk
Kordegn Søren Lauge Gellert – Email: slg@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 Hans Jørgen Christensen (indtil 26. juni)
Tlf. 2257 7098 – Email: hjc@km.dk
Graver Henrik Rasmussen (fra 26. juni)
Tlf. 2257 7098 – Email: her@km.dk
Organist Kristine Nissen
Tlf. 2985 7055 – Email: krni@km.dk
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