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Vi har brug for håb.
Vi har brug for håbet om, at

Vi har også brug for håb på et

Også helt ind i det, der kan opfat-

verden får styr på virus og smit-

mere personligt plan. Og her

tes som en banal hverdag, har vi

tetryk. Håbet om at vi igen kan

ved vi bedst selv, hvad der fylder.

brug for håb. Håb vi kan hænge

mødes frit, samles og kramme og

Hvad er det, vi håber på? Hvad

alle besværligheder, al bøvlet

give hånd og alt, det vi plejer at

håber du på? Og det behøver ikke

op på.

gøre. Håbet om at vi ikke endnu

at have noget som helst med ver-

en gang skal opleve et samfund,

denssituationen eller menneske-

Vi har brug for håb. Som driv-

der lukker ned.

heden som sådan at gøre.

kraft, som en længsel, som en
kilde til glæde og til tro. Og det er

Nyhedsstrømmen, der ram-

Der er også håb knyttet til den

håbet, der gør det muligt at leve i

mer os alle vegne fra, kan være

hverdag, vi lever lige her.

spændingen mellem tro og tvivl.

os. Hvad er det for en fremtid, vi

I forhold til verdens problemer så

Ja vi tror, og ja vi tvivler og deri-

går i møde?

er det bagateller, hvad der foregår

mellem er håbet spændt ud som

af håb i mit liv, kan man tænke.

en længsel efter det gode.

overvældende og tage håbet fra

Og vi har brug for et håb så

Det er ikke så vigtigt, hvad jeg

stærkt, at det kan overdøve alle

går og håber på. Jo, det er! for det

Derfor er håbet vigtigt. Både når

de bekymrende statistikker og

er dit håb, det er dit liv, og du er

det handler om min tro og for-

beretninger, som ellers kan fodre

vigtig.

holdet til Gud, og når det er mit

håbløsheden.

daglige liv og forholdet til andre
mennesker, der er på spil.
Og hvad så når håbløsheden rammer os? Når håbet er taget fra os,
er det svært at se det gode. Men
håb kan tændes, og håb kan slukkes. Men vigtigst er, vi kan tænde
håb for hinanden. Som blomsten,
der vokser på uvejsomme steder,
vokser midt i stenørkenen, sådan
kan vi tænde håbet hos den anden. For vi har brug for håb.
Kim Clemmensen
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Valg til
menighedsrådet.
Valgforsamling den 15.
september i Sognehuset kl. 19
Tænk, om vi fik en god diskussion om kirkens relevans.
Hvad er egentlig meningen med det hele?
Menighedsrådet i Torsted arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke
lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.
Menighedsrådets medlemmer
Menighedsrådet består af 13 valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.
For at stille op skal du:
•

Være over 18 år

•

Være medlem af folkekirken

•

Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

Valgforsamling
Valgforsamlingen skal afvikles efter følgende dagsorden:
Dagsorden for valgforsamlingen:
1.

Velkomst ved valgbestyrelsen.

2.

Valg af dirigent.

3.

Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4.

Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5.

Kandidaternes egen præsentation.

6.

Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7.

Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8.

Skriftlig og hemmelig afstemning.

9.

Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg
og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
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Søndag den 22. november 2020 kl. 16.00 i Østerhåb Kirke

Koncert: 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 Sydkorea, hvor hun
optrådte ved gallamiddagen. Men
denne søndag eftermiddag spiller
hun sammen med vores organist
Kristine Nissen i Østerhåb kirke.

Sogneaftner
Tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Carsten Egø Nielsen: ”Pigerne fra Sprogø”
Christian Keller, overlæge ved de
Keller'ske anstalter, oprettede i 1923
internatet på Sprogø for åndssvage,
seksuelt løsagtige kvinder. Vi skal

høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af
skæbnerne. Pris: Kr. 30,- for kaffe
og kage

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00-21.00, Østerhåb Kirke

Mette Bording Nybo: ”Lev stærkt - dø smukt. Om at turde sige farvel”
I maj 2019 døde Thomas. Han blev
45 år. Knoglemarvskræft nedbrød
langsomt hans krop. Hør om et
helt særligt menneskes sidste år på
jorden. Om hvordan han greb de
særlige stunder med sine tre søn-

ner. Om som familie at tage sorgen
på forskud. Og om, hvordan man
sammen kan tage styring over et
liv i kaos, så man både før, under og
efter døden kan finde mening og
livslykke. Gratis

Onsdag den 18. november 2020 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Lars Bønding: ”Sirius Patruljen”
Med baggrund i 26 måneders tjeneste ved Slædepatruljen SIRIUS, fortæller tidligere patruljemand Lars
Bønding om den storslåede arktiske
natur, dagligdags livet under
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slæderejser og på hovedstationen,
sammenholdet, strabadserne samt
det helt specielle fællesskab mellem
mænd og hunde. Pris: Kr. 30,- for
kaffe og kage

Allehelgen
Ved Allehelgensgudstjenesten
den 1. 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 Kirke bliver navnene,

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

Litteraturkreds
I de kommende måneder er
det igen muligt at fordybe
sig i en bog sammen med
andre i Litteraturkredsen. Og
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, livet i og
omkring en vestjysk højskole,
om store klasseforskelle i et
lille land og endelig om den
store kærlighed.
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 Sara Klaris Huulgaard
(sakh@km.dk) af hensyn
til forplejning. Pris pr aften:
30kr.
Sara Klaris Huulgaard og Kim
Clemmensen

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00-21.00:

Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00-21.00:

Thomas Korsgaard: Hvis
der skulle komme et menneske forbi

Kristian Bang Foss:
Frank vender hjem

Roman om en families følelsesmæssige
forfald. Den 13-årige Tue er overladt
til sig selv og klarer sig igennem sine
ungdomsår med småkriminalitet og
løgne i skolen.

Frank voksede op i Hvidovre. Nu er
Frank sammen med den velhavende
Thea. Frank frygter at blive afsløret som
en sørgelig proletar, og på mystisk vis
forsvinder han væk en dag.

Onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00-21.00:

Onsdag den 7. april 2021 kl. 19.00-21.00

Stine Pilgaard: Meter i sekundet

Tomas Espedal: Året

Bogens fortæller rejser fra storbyens upersonlige travlhed og direkte i favnen på en
bunke overglade økolærere og nysgerrige
naboer, der alle brænder af passion for
fællessang og lokalsamfundet.

"Året" er en bog om at elske den samme
hele livet - selv når kærligheden ikke bliver gengældt. Findes denne uforgængelige
og uforglemmelige kærlighed virkelig? Og
er den stadig mulig at finde i vores tid?
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

September
6. 13. s.e. trinitatis
12. Konfirmation - 8.d
12. Konfirmation - 8.d
12. Konfirmation - 8.c
12. Konfirmation - 8.c
13. Konfirmation - 8.a
13. Konfirmation - 8.a
13. Konfirmation - 8.b
13. Konfirmation - 8.b
19. Konfirmation - 8.y
19. Konfirmation - 8.y
20. 15. s.e. trinitatis
27. 16. s.e. trinitatis

11.00 ABB
9.00 ASA
10.00 ASA
11.00 SKH
12.00 SKH
9.00 KC
10.00 KC
11.00 KC
12.00 KC
10.00 AKO
11.00 AKO
11.00 KC H k
9.30 AKO P

Oktober
25.		 20. s.e. trinitatis				 11.00 KC k S

Oktober
4. 17. s.e. trinitatis
11. 18. s.e. trinitatis
18. 19. s.e. trinitatis

11.00 KC V
11.00 SKH
11.00 AKO

November
1. Alle helgens dag
8. 221. s.e. trinitatis
15. 23. s.e. trinitatis
29. 1. s.i advent

11.00 Alle d
11.00 KC
11.00 SKH
11.00 SN

SKH Sara Klaris Huulgaard
KC Kim Clemmensen
AKO Anne Kobberø
ASA Anna Sofie Andersen
ABB Annette Brounbjerg Bennedsgaard
HPJ Hanus Pál Jógvansson (praktikant)
SN Simon Nielsen (praktikant)

December
6. 2. s.i advent

11.00 ASA V

Ret til ændringer forbeholdes
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November
22. Sidste søndag i kirkeåret 11.00 HPJ k K

d
H
K
k
P
S
V

Døvegudstjeneste kl. 14.00 i Torsted Kirke
Høstgudstjeneste
Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Kirkefrokost
Pilgrimsvandring fra Østerhåb Kirke
Sommertid ender
Voksenkoret medvirker ved gudstjenesten

Arrangementer
September
1. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
2. Babysalmesang hold 1
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke
7. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
8. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset
9. MandeMonopolet
kl. 10.30-12.30 i Sognehuset
9. Babysalmesang hold 1
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke
10. Morgensang kl. 9.00
i Torsted Kirke
15. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
15. Valgforsamling til
menighedsrådet kl. 19.0022-00 i Sognehuset
16. Babysalmesang hold 1
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke
17. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
17. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
22. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
23. Babysalmesang hold 1
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke
24. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
27. Pilgrimsvandring kl.
9.30 fra Østerhåb Kirke
29. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
29. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
30. Babysalmesang hold 1
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke

Oktober
1. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
5. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
6. Litteraturkreds kl.
19.00-21.00 i Sognehuset
7. Babysalmesang hold 1
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke
8. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
13. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
14. MandeMonopolet
kl. 10.30-12.30 i Sognehuset
21. Babysalmesang hold 2
begynder kl. 10.30-11.30 i
Østerhåb Kirke
21. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
22. Sangaften kl. 19.0021.00 i Østerhåb Kirke
27. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
27. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Østerhåb Kirke
29. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
November
2. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
4. Babysalmesang hold 2
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb Kirke
5. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
10. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
11. MandeMonopolet
kl. 10.30-12.30 i Sognehuset
11. Babysalmesang hold 2
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke

Se meget mere på
www.torstedkirke.dk
12. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
12. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
17. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
18. Babysalmesang hold 2
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb Kirke
18. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset
19. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
19. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
22. Koncert kl. 16.00-17.00
i Østerhåb Kirke
24. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
25. Babysalmesang hold 2
kl. 10.30-11.30 i Østerhåb
Kirke
25. Litteraturkreds kl.
19.00-21.00 i Sognehuset
26. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
December
1. Gud og pasta
kl. 17.00 i Torsted Kirke
3. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
3. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00 i Sognehuset
5. Julesang med børnekorene kl. 14.00-15.00 i
Østerhåb Kirke
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Vi møder dem i kirkerne og i sognehuset –
Kirketjenerne Lisa Bondo og Helle Østergaard Nielsen
og servicemedarbejder Gunna Rasmussen

Vi møder dem i kirkerne og i sognehuset
Kirketjenerne Lisa Bondo og Helle Østergaard Nielsen
og servicemedarbejder Gunna Rasmussen

Vi møder dem i kirkerne og i sognehuset –
Kirketjenerne Lisa Bondo og Helle Østergaard Nielsen
og servicemedarbejder Gunna Rasmussen

Hvad laver de egentlig?

handlinger skal der sørges for

Er de kun på arbejde om søndagen?

blomster til buketter og deko-

”vi arbejder jo kun et par timer til

rationer, som de selv binder og

gudstjenester og kirkelige hand-

fremstiller. Der skal dækkes op

linger - men sådan er det ikke!”

til nadver, og efterfølgende er

Hvad laver de egentlig?
Er de kun på arbejde om søndagen?
”vi arbejder jo kun et par timer til gudstjenester og kirkelige handlinger - men sådan er det ikke!”

der oprydning og rengøring.

Hvad laver de egentlig?
En af de vigtige opgaI denne Covid-tid bruges der
Er de kun på arbejde om søndagen?
ver er at sørge for, at
meget tid på at efterleve
”vi arbejder jo kun et par timer tilekstra
gudstjenester
og kirkelige handlinger - men sådan er det ikke!”
En af de vigtige opgaver er at sørge for, at begge kirker altid er præsentable og rengjorte.

begge kirker altid

de restriktioner, som sundheds-

er præsentable
myndighederne
foreskriver.
En
af de vigtige opgaver er at sørge
for, at begge
kirker altid er præsentable og rengjorte.
og rengjorte.

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC

I sognehuset er der mange

Sognehuset rummer også kon-

Der bruges mange timer i kir-

praktiske gøremål. Der skal i

Sognehuset rummer også kontorer til de ansatte, mødelokaler, toiletter, depoter, vaskerum og
omklædning, og ALT skal holdes rent og ryddeligt.
Hverdagen er ALDRIG kedelig, og ikke to dage er ens.
Det gør ikke noget, at man har en ”lille håndværker” i maven, så man kan klare de praktiske
opgaver selv.

kerne, da der ud over gudstjene-

forbindelse med de mange ar-

toiletter, depoter, vaskerum og

ster, dåb, vielser, bisættelser og

rangementer og møder sørges

omklædning, og ALT skal holdes

begravelser foregår mange andre

for indkøb og bestilling af varer,

rent og ryddeligt.

ting som for eksempel børne- og

bordopsætning og opdækning.

Hverdagen er ALDRIG kedelig,

voksenkor, koncerter, foredrag,

Der afholdes kurser, menig-

og ikke to dage er ens.

morgensang og babysalmesang.

hedsrådsmøder, udvalgsmøder,

Det gør ikke noget, at man har

Til mange af disse arrangementer

højskoleformiddage, sogne-

en ”lille håndværker” i maven,

kan der også være servering i form

aftener, spis sammen, Gud og

så man kan klare de praktiske

af kaffe, te evt. vin og lidt sødt.

pasta, litteraturaftener og strik af

opgaver selv.

dåbsklude. Der er også mulighed

Kirketjenerne og alt øvrigt per-

for at bestille begravelseskaffe.

sonale er kirkens ansigt udad til,

I forbindelse med de kirkelige

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC
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torer til de ansatte, mødelokaler,

både i det daglige og ikke mindst

Kirkesanger: Lisa Bondo.

ved tjenester i kirkerne.

Lisa fortæller:

Det er en dejlig men speciel ar-

√ sangen er en del af mit liv –
en del af mig selv

bejdsplads at være ansat i Torsted
Sogn. Arbejdet er frihed under

√ jeg synger ofte til arbejdet og har
sunget lige siden, jeg var barn

ansvar, for det er ikke et 8-16 job.
Her hjælper vi hinanden, og der

√ der har altid været sang

er mulighed for at få indflydelse

og musik i mit hjem – har

på hverdagen. Ikke mindst er alle

nærmest fået det ind med

glade for at kunne flekse, da der

modermælken

skal mødes ind på mange forskel-

Kirketjener
og kirkesanger
Kirketjener og kirkesanger
Lisa Bondo – yndlingssalme ”Tænk at livet ko
Lisa Bondo – yndlingssalme
”Tænk at livet koster livet”

√ har taget min uddannelse
som kirkesanger fra Løgum-

lige tidspunkter.

kloster kirkemusikskole
Der
er stor forskel på arbejdet i
Kirketjenerne og alt øvrigt personale er kirkens ansigt udad til, både i det daglige og ikke mindst
ved tjenester i kirkerne.

√ Sogn.erArbejdet
glad erfor
atunder
kunne komme
sommerogmenvinterhalvåret.
HøjDet er en dejlig
speciel arbejdsplads at være
ansat i Torsted
frihed
ansvar, for det er ikke et 8-16 job. Her hjælper vi hinanden, og der er mulighed for at få indflydelse

på hverdagen.
Ikke rigtig
mindst er alle
glade
for at kunne flekse, da der skal
mødesforslag
ind på mange
med
til månedens salme
tiderne
giver
god
stemning,
forskellige tidspunkter.
Der er stor forskel på arbejdet i sommer- og vinterhalvåret. Højtiderne giver rigtig god stemning,
og især børnene giver glæde.

og især børnene giver glæde.

Hun er ikke bange for at lære
noget nyt – og heller ikke da der
kom projektor i Østerhåb kirke.
”Det er jo egentlig meget nemt –

Kirketjener Helle Østergaard –

som at bladre i en salmebog”

yndlingssalme
”O kristelighed”
Kirketjener
Helle Østergaard
– yndlingssalme ”O kriste
Kirketjener Helle Østergaard – yndlingssalme ”O kriste

Lisbeth Green og Gurli Hokland.

Det er godt at have og kunne tage sig tid til at møde mennesker, som kommer både i glæde og
sorg, men man skal kunne balancere mellem samtale og arbejde.
Det værste er, når der er planlagt for mange arrangementer på samme dag, eller at et
arrangement bliver for stort, så man ikke kan give den service, som man gerne vil.

Det
er godt at have og kunne tage
Kirkesanger: Lisa Bondo.
Lisa fortæller:

sig tid
til atermøde
mennesker,
ü sangen
en del af mit
liv – en del af mig selv

ü jeg synger ofte til arbejdet og har sunget lige siden, jeg var barn

der har altid været
sangi og
musik i mit
hjem – har nærmest fået det ind med
som ükommer
både
glæde
og
modermælken

har taget min uddannelse som kirkesanger fra Løgumkloster kirkemusikskole
sorg,üümen
man skal kunne balaner glad for at kunne komme med forslag til månedens salme

Hun er ikke bange for at lære noget nyt – og heller ikke da der kom projektor i Østerhåb kirke.

cere
samtale
ogatarbejde.
”Detmellem
er jo egentlig meget
nemt – som
bladre i en salmebog”
Lisbeth
Green oger,
Gurlinår
Hokland.
Det
værste
der er planlagt

for mange arrangementer på
samme dag, eller at et arrangement bliver for stort, så man ikke

Servicemedarbejder Gunna

kan give den service, som man

Servicemedarbejder Gunna Rasmussen – yndlingssalm
Servicemedarbejder
Gunna Rasmussen – yndlingssalm
Rasmussen – yndlingssalme

gerne vil.

”Dejlig er jorden”

Kirketjener og kirkesanger Lisa Bondo – yndlingssalme ”Tænk at livet koster livet”
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Praktikanter i Torsted
Torsted sogn er praktiksted for

forventes at få en første erfaring

sigter i kirkerne og i sognehuset,

pastoralseminariet. En del af pa-

med udførelsen af så mange

når årets praktikanter deltager i

storalseminarieuddannelsen (der

præsteopgaver som muligt.

de forskellige præsteopgaver.

uddanner kommende præster) er

Herunder også at gennemføre

en 5 ugers obligatorisk praktik,

hele højmesseliturgien inklusiv

Kim Clemmensen og

hvor det generelle sognepræste-

nadver. Derfor vil vi i september

Sara Klaris Huulgaard

arbejde er i fokus. Praktikanterne

og november støde på nye an-

Simon Nielsen
Jeg hedder Simon Nielsen og er
41 år. Jeg er gift med Karina og
sammen har vi tre børn - vi bor
i Vejle.

Jeg er uddannet teolog i 2009 og
har herefter arbejdet med unge
mennesker og deres relation til
kirken og troen. Senere har jeg
arbejdet som præst i Vejle, hvor
jeg har fortsat min nysgerrighed
på hvordan man kan tale om tro
og skabe rum for at tale om det,
som kan være svært.

Nu er jeg spændt på at få lov til
at se Torsted Kirke og det liv der
findes deromkring. Mit ønske for
praktikken er at lytte og lære og
særligt få mulighed for at få et lille
indblik i de spørgsmål og tanker
der fylder i Torsted Sogn.
Til sidst vil jeg sige tak for muligheden for at være sammen med
jer - det ser jeg frem til!

Hanus Pál Jógvansson
Kære alle i Torsted sogn.

Jeg hedder Hanus, er 27 år gammel og kommer fra Nólsoy på
Færøerne. Nólsoy er en lille ø
med ca. 220 beboere. Jeg har læst
teologi ved Aarhus universitet, og
jeg er nu i gang med at tage den
praktiske præsteuddannelse på
pastoralseminariet.
I min fritid er jeg aktiv i færingeforeningen i Aarhus, jeg har
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sunget med i det færøske kor og
går til færøsk dans. Når jeg er
hjemme på Færøerne, bruger jeg
det meste af min fritid på fåreavl
og landbrug på hobbyniveau.
Jeg skal her i efteråret være i
praktik i jeres sogn i to omgange
som del af min uddannelse på
pastoralseminariet. Dette glæder
jeg mig til, og jeg ser frem til at
lære jer alle sammen at kende.

Pilgrimsvandring

– nu med ny rute - gå med - på Camino Mossø
Vi vil i år som noget nyt starte

med indlagte pauser og forplej-

og slutte ruten det samme sted.

ning.

Forplejningen og nadveren bliver
ude i det fri.

Den endelige rute og program
for dagen oplyses på facebook og

Vi mødes i Østerhåb Kirke til

hjemmesiden senere på eftersom-

Pilgrimsudvalget har været afsted

andagt. Derefter tager vi bussen

meren.

på prøvetur ved Mossø og vi har

til et sted mellem Voerladegård og

Der er i skrivende stund stadig

fundet en ny spændende rute i

Klostermølle. Hvorfra vi vandrer

ledige pladser til at gå med på

Søhøjlandet.

sammen på en ca. 8 km lang rute

Pilgrimsvandringen.

Praktiske informationer:

• Starttidspunkt: 27. september 2020 kl. 9.30 andagt 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 (betaling i bussen) som dækker;
• Vandretur på ca. 8 km.
• Der vil være forplejning på turen i form af landgangsbrød, vand, kaffe & kage.
• Der vil være arrangeret 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

Spis sammen
Alle er velkomne til Spis Sammen
– par såvel som enlige.
Det koster Kr. 50,- for mad inkl.
vand og kaffe som betales til
arrangementet.
Tilmelding senest fredag før
arrangementet til Kirkekontoret
på: 7564 2364.
Vi spiser sammen følgende datoer:
Torsdag den 17.september,
Tirsdag den 13. oktober,
Tirsdag den 17. november.

MandeMonopolet
i Torsted
- Socialt samvær for mænd
Vi mødes i Sognehuset den 2.
onsdag i måneden kl. 10.30-12.30 til
en bid brød og en god snak. Der vil
være en mindre brugerbetaling på
kr. 20,- pr. gang for mad og drikke.
Vi mødes følgende datoer:
Onsdag 9. september
Onsdag 14. oktober
Onsdag 11. november.

Dåbskludestrikkeklub
Hver den første mandag i måneden
mødes man i Sognehuset for at
strikke og hækle dåbsklude, huer,
sokker og tæpper. Vi har mønstre,
opskrifter og garn - DU skal selv
medbringe strikkepinde størrelse
2,5 eller 3,0.
Vi mødes følgende datoer:
Kl. 10.00-12.00: 7. september, 2.
november.
Kl. 19.00-21.00: 5. oktober.
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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 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 Henrik Rasmussen
Tlf. 2257 7098 – Email: her@km.dk
Organist Kristine Nissen
Tlf. 2985 7055 – Email: krni@km.dk
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udgives af Torsted menighedsråd.
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