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Hvid jul eller ej...
Snart vil sognets kirker
fyldes af advents- og
julegudstjenester.
Vi glæder os!
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Hvem gider kede sig???
Skrevet for konfirmander
og andre, der prøver at
undgå at kede sig.
Det er kedeligt at kede
sig! Det er sjovt at have
det sjovt!
Jeg kan huske, at hvis jeg
sagde, at jeg kedede mig
som barn, så kunne min
farmor sige: ”Det er sundt at
kede sig!” Og jeg syntes bare,
hun var dum at høre på.
Hvornår foretager du dig
ingenting?
Jeg er absolut ikke tilhænger
af kedsomhed. Men jeg tror,
vi mister noget afgørende,
hvis vi ikke har oaser i vores
dage, i vores uger, i vores liv,
hvor vi ikke har ”gang i noget”. At gå tur ved stranden
alene, at sidde derhjemme

i en stol og lave ingenting,
at sætte sig på en bænk i
parken, der er masser af
muligheder for bare at være
hver eneste dag. Men hvor
tit gør du det selv? Det mest
almindelige er, at vi sørger
for hele tiden at være i gang.
En ramme hvor jeg kan
tvinge mig selv til at lave
ingenting
I oktober var jeg til refleksionsgudstjeneste i Østerhåb
Kirke. Musik, stearinlys,
stille ord og så en invitation til at lægge sig ned på
kirkebænken og blive stille
til musikkens toner. Jeg
gad godt vide, hvordan de
15 drengekonfirmander,
der var i kirke, oplevede
det? Men jeg vil æde min
gamle hat på, at ingen af

Stemningsbillede fra en refleksionsgudstjeneste i Østerhåb Kirke.
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os, der deltog, var uberørte
af gudstjenestens rum for
refleksion. Rummet, tonerne, mørket fremkaldte
en ro, hvor man skulle være
yderst standhaftig for ikke
at få forbindelse både til sig
selv, det liv vi er midt i, og
alt det der er større, Gud.
Og man kunne gøre præcis
det samme derhjemme.
Men hvem af os gør det?
Kom til gudstjeneste og
ked dig på den gode måde
Jeg er vild med gudstjenester. Og jeg ved, at der er en
del, der er lige knap så vilde
med den genre. Men prøv
det alligevel. Og sæt dig et
sted, så du ikke bliver forstyrret af dine gode venner.
Sæt dig højst sammen med
en anden konfirmand.
Sognepræst Annette
Brounbjerg Bennedsgaard

Nye tider, nye skikke…

Anna Sofie Orheim
Andersen skal fremover undervise et helt
hold konfirmander fra
Østerhåbskolen.

Pr. 1. september 2014 er
Torsted og Hatting Sogne
blevet pålagt at arbejde
sammen med hinanden,
forstået på den måde at
præsten i Hatting og præsterne i Torsted skal afløse
for hinanden, når der holdes fri og ferie. Derfor har
I også flere gange kunnet
møde Anna Sofie Orheim
Andersen på prædikestolen
enten i Torsted Kirke eller
Østerhåb Kirke.
Sagt på jysk, er vi slet ikke
så kede af dette samarbejde. Faktisk falder det
rigtig godt i tråd med det
samarbejde, som allerede
har eksisteret de sidste tre
år på konfirmandområdet.
Kirkerne samarbejder – på
samme måde, som det
sker på skoleområdet og i
idrætsforeningen.

På nuværende tidspunkt
bliver klasserne dog splittet op i konfirmandundervisningen, så nogle af
klassens elever undervises
i Hatting, mens andre
undervises i Torsted. Torsted og Hatting har også
årelange traditioner for
forskellige konfirmationsdatoer, hvilket betyder,
at elever fra den samme
klasse ikke får Blå Mandag

den samme dag, med mindre de venter på hinanden.
Vi synes, det er naturligt,
at undervisningen af
konfirmander understøtter sammenlægningen af
Hatting Skole og Torstedskolen. Derfor vil en hel
klasse fra Østerhåbskolen
fremover blive undervist
i Hatting Præstegård. Det
drejer sig om den mindre
del af undervisningen,
hvor vi ikke har projekter,
udflugter el. lign. for hele
årgangen. Klassens konfirmander bestemmer selv,
om selve konfirmationen
skal foregå i Hatting eller
Østerhåb Kirke. Samtidigt
har Hatting Menighedsråd
tilbudt at flytte deres konfirmationsdato, så konfirmanderne fremover får
den samme Blå Mandag.
Anna Sofie Orheim Andersen, Sara Klaris Huulgaard
og Anne Bro Assenholt

Undervisningen i Hatting foregår bag den venstre, grønne dør i
præstegården.
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tid - for at forberede sig åndeNu er det jul igen - og
ligt på den store dag. Efter
julen varer lige til påske… reformationen blev juleaften
… sådan synger vi gerne,
mens børn og voksne løber
med hinanden i hænderne
gennem alle husets rum. Skal
man derimod tro forretningerne, så varer julen fra efterårsferien og frem til juleaften
… for lige efter kommer der
nytårspynt i vinduerne.
Men sandheden om julens
varighed ligger snarere et
sted midt imellem disse
perioder. Hele december, i
adventstiden, forbereder vi os
på julens, lysets og glædens
komme, men først juleaften
begynder selve julen, som
varer til og med helligtrekonger i begyndelsen af
januar.
I den ældste kirke fejrede
man slet ikke julen eller Jesu
fødsel. Man mente, det var
en hedensk forkvaklet skik

at fejre et menneskes årsdag,
så man gik hverken op i Jesu
fødsel eller barndom. Af
samme grund kender ingen
Jesu virkelige fødselsdag.
Først i slutningen af det
andet århundrede begyndte
oldkirken at interesse sig for
Jesu fødsel og barndom, og
efter nogle mere eller mindre
sandsynlige overvejelser og
beregninger af, hvornår Jesus måtte være født, fastsatte
man i 300-tallet hans fødselsdato til den 25. december.
Den første julegudstjeneste,
man kender til, blev holdt i
den nybyggede Peterskirke
omkring år 335-337.
Julen – og fejringen af Jesu
fødsel – udviklede sig til at
blive én af kristenhedens
vigtigste højtider. En fest, der
varer i flere dage, og hvor
hver dag har sit eget fokus:
Juleaften
I Danmark er det
denne dag, vi har
den store julefest. Det hænger
blandt andet sammen med, at man
ved store kirkefester i gammel tid
vågede natten før
den egentlige høj-
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julens højdepunkt, men
det var først med gudstjenesteordningen fra 1992, at
præster blev pålagt at holde
gudstjeneste juleaftensdag,
selvom mange for længst i
praksis havde taget denne
gudstjeneste til sig.

Juledag
Selvom fejringen af juledag
stammer helt tilbage fra
oldkirken, kom skikken først
til Danmark langt senere.
Jesu fødsel den 25. december faldt sammen med den
hedenske fest jól, hvor man
fejrede midvinter eller vintersolhverv. Det er her, ordet
jul stammer fra. Andre lande
har givet højtiden navn efter
dens kristne oprindelse,
f.eks. Christmas, der betyder
en messe for Kristus.
Anden juledag
(Skt. Stefansdag)
Denne dag hører vi om
den græsktalende jøde,
Stefanus, der gør undere og
tegn og forkynder, at der nu
begynder en hel ny epoke i
menneskets liv, fordi Jesus
er blevet født. Det gør de
jødiske tilhørere vrede, og de
stener ham til døde.
Der er en stor kontrast
mellem julens glæde og Ste-

fanus’ lidelse, men kristenforfølgelser var en realitet
i kristendommens første
århundreder. Det kunne
koste dyrt at tro på ham, som
blev født i Betlehem. Set i
det lys, er fortællingen om
Stefanus ikke en kontrast til
julens glæde, men en mulig
konsekvens af at tro på den.
Julesøndag
Den mest kendte af dagens
tekster er barnemordet i
Betlehem, hvor en blodtørstig Herodes dræber alle
drengebørn under 2 år for at
få ram på Jesusbarnet. Men
den lille familie er flygtet til
Egypten, så Herodes får ikke
ram på ham.

Nytårsdag
Nytårsdag er kirkeligt set en
fejring af Jesu navngivelse
og omskæring på 8. dagen.
Men gudstjenesten har også
karakter af en taksigelse for
året, der gik, og en bøn om et
velsignet, godt nytår.
Helligtrekongers søndag
Vi hører om de vise mænd
fra Østerland, der drager til
Jerusalem for at lede efter
jødernes nyfødte konge. Der
er en pointe i, at de kommer
langvejs fra: Jesus-barnet
skal trods sin jødiske afstamning blive hele verdens frelser, og ikke kun det jødiske
folks. Denne pointe fremhævede man i middelalderen

ved at tilskrive de tre konger
hver sit navn og nationalitet:
Kaspar fra Europa, Melchior
fra Asien og Balthazar fra
Afrika.
I gamle dage klædte børn
sig ud og sang Dejlig er den
himmelblå ved dørene for
at få mønter eller slik. Man
brugte også særlige trearmede helligtrekongers lys
med krudt i til at markere
julens afslutning. Når lysene
var brændt ned, gav det et
knald. Julen var slut, men
julens sande lys blev ved
med at lyse.
Anne Assenholt

Hvad glæder du dig mest til ved julen?
Nok
gaverne…
Jeg kan
også godt
lide, når
de voksne
skal tænde juletræet med de
rigtige lys, og vi andre står
ude i en mørk gang og venter. Det er min mormor, som
tænder lysene. Jeg kan også
godt lide, når man nogle
gange skal i kirke juleaften.
(Jakob Hjerrild Behnsen er
minikonfirmand)

Jeg glæder
mig til at
få gaver,
hygge mig
med min
familie
og få god mad. Vores gaver
ligger under juletræet, men
tidligere gemte min mormor
og morfar også nogle af gaverne på loftet, og så mødte
vi julemanden deroppe. Nu
finder vi vores adventsgaver
på loftet…
(Freja Møller er konfirmand)

Jeg er lige
nu på barsel med
Luna, men
normalt er
jeg sygeplejerske på intensivafdeling
på Horsens sygehus, så jeg
glæder mig rigtig meget til
at holde helt fri hele julen.
Normalt har jeg dagvagt juleaftensdag, men i år skal jeg
nyde at være sammen med
familien, og at jeg ikke er
forpligtet på andre end dem.
(Gitte Brogaard Poulsen og
Luna går til babysalmesang)
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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
24. Juleaften
24. Juleaften
25. Juledag

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 14.30
kl. 11.00

SH K
ASA
AB
SH*
AA
AA
AA

Januar
1. Nytårsdag
3. H3K
10. 1.s.e. H3K
17. Sidste s.e. H3K
24. Septuagesima

kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

AB
AA
SH
AB**
ASA

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

kl. 11.00 SH
kl. 11.00 ASA
kl. 11.00 ASA

December
24. Juleaften
24. Juleaften
26. Anden Juledag
27. Julesøndag

kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Januar
31. Seksagesima

kl. 11.00 AA k K ***

Februar
28. 3.s. i fasten

kl. 11.00 SH k

k
K
*
**

Kirkefrokost i Sognehuset
Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Døvegudstjeneste kl. 14.00
i Torsted Kirke
*** Menighedsrådet fremlægger
sin årsberetning ved kirkefrokosten
AB
AA
SH
ASA

6

AB
AB
SH
ASA

Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Anne Bro Assenholt
Sara Klaris Huulgaard
Anna Sofie Andersen

Arrangementer
December
1. Gud og Pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
2. Voksenkor kl. 18.0019.30 i Østerhåb Kirke
6. Julesang kl. 16.00
i Østerhåb Kirke
7. Børnekor kl. 15.15-16-15
i Østerhåb Kirke
7. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
8. Refleksionsgudstjeneste
kl. 19.00 i Østerhåb Kirke
14. Børnekor kl. 15.15-16.15
i Østerhåb Kirke
Januar
12. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
13. Babysalmesang – hold 3
– kl. 11.00 i Østerhåb Kirke
(holdstart)

14. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Sognehuset
20. Refleksionsgudstjeneste kl. 19.00
i Østerhåb Kirke
21. Minikonfirmander
kl. 14.15-15.45
i Østerhåb Kirke (sæsonstart)
26. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
31. Koncert kl. 16.00
i Østerhåb Kirke

10. Sogneaften kl. 19.30
i Sognehuset
11. Spis sammen
kl. 18.00-20.30 i Sognehuset
23. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
23. Refleksionsgudstjeneste kl. 19.00
i Østerhåb Kirke
25. Sogneaften kl. 19.30
i Sognehuset

Februar
2. Litteraturkreds
kl. 19.00-21.00 i Sognehuset
9. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Sognehuset
9. Gud og Pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke

Forårets refleksionsgudstjenester

Ved forårets refleksionsgudstjenester bliver det
Hanne Tolbøll, som står for
musikken. Vi glæder os til
samarbejdet.

TAK FOR LYNGTUREN 2015!
Det summer af glæde og
begejstring på lyngturen
d. 20. aug., som dette år
går til Brunkulslejerne ved
Brande og til Uhre kirke.
Vi drikker kaffe og spiser
sandwich. Vi hygger os! En
engageret guide viser os
rundt og fortæller om det
hårde liv og skæbner fra
arbejdet i brunkulslejerne.
Der plukkes lyng i store

mængder i området. Vi
kører videre til Uhre kirke,
hvor vi mødes af præsten,
som fortæller om restaureringen af kirken, der med
sine friske farver nok kan
give anledning til debat.
Jeg bliver kontaktet undervejs af en deltager i turen,
som spørger, om jeg på alles
vegne, vil skrive en lille hilsen i kirkebladet for at sige

tak for en rigtig fin tur. Det
gør jeg gerne, så hermed
en stor tak til præsterne,
Anne og Sara, for en altid
velorganiseret, indholdsrig
og hyggelig tur. Stor tak,
også til Lisa og Ellen, for
god betjening.
På deltagernes vegne.
Else Bang Jensen
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Inspiration til kirkeliv
og tid til samtaler
Horsens Provsti på inspirationsweekend.
Fredag d. 23. oktober sidst på
eftermiddagen mødtes godt
70 præster og menighedsrådsmedlemmer på Hotel
Park i Middelfart; foran
lå en weekend med tid til
inspiration, idéudveksling
og netværk.
Morten Thomsen Højsgaard
(tidl. Generalsekretær i Det
Danske Bibelselskab, nu redaktionschef i DR Byen for
”Historie og Tro”) fortalte
om danskernes tro og trosliv
anno 2015. Birgitte Graakjær
Hjort (center- og afdelingsle-

der i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter)
delte statistik og forskningsresultater under emnet
diakoni og frivillighed.
Mange gode samtaler udviklede sig undervejs, velafprøvede ideer skiftede hænder
og helt nye overvejelser fik
luft og blev prøvet af.
Jeg har talt med formanden for Provstiudvalget,
Ilse Kyndesgaard og de tre
medlemmer fra Torsted
Menighedsråd, som udover
os tre præster var Torsteds
repræsentanter.

Ilse Kyndesgaard,
formand for Provstiudvalget:
- Hvorfor inviterer Provstiudvalget til en inspirationsweekend?
Provstiet er organisatorisk
og økonomisk en enhed, og
for PU er det højt prioriteret,
at vi også alle oplever os som
én enhed, hvor vi i fællesskab skal få mest muligt
ud af de fælles ressourcer.
Det ligger snublende nært
at tænke driftsrammer og
anlægsbevillinger, når man
nævner ressourcer; men det
er meget mere, og vi vil gerne støtte udvikling af idéer
og gensidig inspiration og
samarbejde mellem sognene
til gavn for et blomstrende
liv i og omkring kirkerne.

Morten Thomsen Højsgaard holdt foredrag om tro og kirke i en Google-tid.

- Hvad var vigtigt for jer i
planlægningen af programmet?
Vi ville skabe en ramme,
hvor der var tid til at lade sig
inspirere af gæster udefra
og ikke mindst til at tale
sammen, dele gode erfaringer, få knyttet kontakter og
indlede mulige samarbejdsprojekter.
Vi ville gerne have haft
alle med. Men vægtningen
af ansvarlig økonomi og
ønsket om at få flest muligt
involveret og engageret
førte til, at vi inviterede alle
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Gurli Hokland prioriterer mellem de gode idéer.

præster og 3 medlemmer fra
hvert menighedsråd.
Rammerne skulle være
gode uden at være ekstravagante, stedet skulle være
”et stykke hjemmefra”, og vi
skulle have god tid. Derfor
faldt valget på Hotel Park i
Middelfart over 3 dage.
Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra
deltagerne, og nu følger vi
spændt, hvordan oplevelserne bliver bragt videre hjem
til egne menighedsråd.
Gurli Hokland, formand
for Torsted Menighedsråd:
- Hvad tager du med hjem til
Torsted Sogn fra inspirationsweekenden?
Det var en særdeles positiv
oplevelse at træffe en masse
engagerede præster og
menighedsrådsmedlemmer

fra Horsens Provsti. Det
gav en fælles forståelse for,
at vi alle har et stort ansvar
for at udvikle vores fælles
folkekirke.
Morten Thomsen Højsgaards iagttagelser omkring
”Google-buddhisme og
danskernes nye tro” gav stof
til eftertanke. Hvad er det
i grunden, vi går rundt og
tror på og hvordan? Birgitte
Graakjær Hjort fortalte om
”Diakoni og frivillighed”
– et tema, som er særdeles
aktuelt.
Det er som frivilligt rådsmedlem godt at få inspiration og ny energi til det
fortsatte arbejde i menighedsrådet. For mig blev det
tydeliggjort, at diakoni/
socialt arbejde er et af de
områder, som vil komme
til at præge kommende
dagsordener.

Ruth Hedegaard, Torsted
Menighedsråd:
- Hvad tager du med hjem til
Torsted Sogn fra inspirationsweekenden?
Det var meget inspirerende
at være en del af den gruppe,
hvor vi talte om diakoni.
Der er jo rigtig mange her
i Horsens Provsti, der også
har brug for vores hjælp. Vi
fik en god idé med en campingvogn, som kunne køre
rundt i provstiet og være
en rullende ”kaffestue”. Ud
over kaffe og godt selskab
kunne den også være
bemandet med nogle, som
kan hjælpe med en hammer
eller en skruemaskine, hvis
man har brug for praktisk
hjælp.
Jeg blev noget overrasket,
da vi fandt ud af, at det var
os selv, som skulle forberede
gudstjenesten, og at vi kun
havde lørdag eftermiddag
til at gøre det. Jeg synes, det
var en svær opgave. Men det
blev en rigtig flot og rørende
gudstjeneste. Og det var nok
meget godt ikke at vide det
på forhånd.
Endelig er det jo skønt at
lære de andre præster og
menighedsrådsmedlemmer
lidt bedre at kende.

- fortsættes næste side
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Inspiration til kirkeliv ... - fortsat fra forrige side
Jane Buchreitz, Torsted
Menighedsråd:
- Hvad tager du med hjem til
Torsted Sogn fra inspirationsweekenden?
Det var et varmt fællesskab, som var inspirerende
at være en del af. Der var
en åbenhed og en nysgerrighed omkring kirkens
fremtid, hvilket udmøntede sig i en ramme, hvor
vi sammen overvejede om
kirken kan/skal gå nye
veje. De overvejelser blev
hjulpet godt på vej af Morten Thomsen-Højsgaards
foredrag og hans begreb:
Googlebuddhisme.
Der blev udvekslet mange

Møderummet blev omdannet til kirkesal ved søndagens gudstjeneste.

god ideer, og som en del af
idéudviklingen kunne man
frit og uforpligtende lægge
ideer og overvejelser frem
til fælles drøftelse; også

nogle meget radikale overvejelser som fx problematisering af dåben som eneste
mulighed for medlemsskab
i folkekirken.

Tak til Jesper Rasmussen
Velkommen til Hanne Vrilic
Torsted Menighedsråd har
pr. 1. oktober godkendt
en anmodning fra Jesper
Rasmussen om at udtræde

af menighedsrådet af
helbredsmæssige årsager.
Jesper har været menighedsrådsmedlem siden
2008. Han har været med i
flere udvalg, hvor han har
ydet en stor og engageret
indsats. Der skal derfor fra
menighedsrådet lyde en
tak for et godt og konstruktivt samarbejde.
Som afløser er stedfortræder Hanne Vrilic indtrådt
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som medlem af menighedsrådet. Hanne er allerede et
kendt ansigt, da hun har
deltaget i møder, når der har
været afbud. Velkommen til
samarbejdet!
Gurli Hokland

til at ændre den sogÆndringer i kalenderen... nødt
neaften, og Peter Værum,
tidl. sognepræst og fortæller, har indvilget i at træde
til torsdag d. 25. februar.
Peter Værum vil tage
os med på en biografisk
vandring gennem Luthers
liv under overskriften:
”Fortællingen om Luther.
Da Skt. Peter måtte levere
nøglerne tilbage”.

Ny sogneaften med
Jens Andersen – og derfor ændring af dato for
litteraturkreds
Den oprindelige sogneaften med Jens Andersen –
om hans Astrid Lindgrenbiografi – blev aflyst pga.
sygdom. Jens Andersen
gæster os i stedet onsdag
den 10. februar kl. 19.30
i Torsted Sognehus. Af
samme grund flyttes litteraturkredsen i februar til
tirsdag den 2. februar.

Sogneaften 2. februar
flyttet til 25. februar
I august mistede dansk
kirkeliv en fremtrædende
person, da tidl. biskop i
Haderslev, Niels Henrik
Arendt, efter ganske kort
tids sygdom døde. Niels
Henrik Arendt var ved sin
død koordinator for Reformationsjubilæet i 2017.
Han skulle have besøgt os
i Torsted 2. februar til en
sogneaften om netop
Luther og reformationen.
Vi har naturligvis været

Læs m
Østerhere om
på kirk åb Kirke
www. ens hjem
torste
m
dkirk eside:
e.dk

RETTELSE
– I FORBINDELSE
MED SÆSONENS
TO SIDSTE SPIS
SAMMEN-AFTENER
I arrangementsfolderen
for sæson 2015/2016 inviteres der til Spis sammen
”Torsdag den 15. marts
2016 kl. 18.00-20.30” og
”Torsdag den 12. april
2016 kl. 18.00-20.30”.
Datoerne er rigtige, men
der er tale om to tirsdage
– ikke torsdage.
Ruth Hedegaard

Øster
h
Torste
d Sog åb
n

NY FOLDER OM ØSTERHÅB KIRKE
I skrivende stund er folderen om Østerhåb Kirke så
småt på vej i trykken. Folderen indeholder oplysninger
om selve kirkebygningen,
kirkegården, alterbilledet,

kirkesølvet, orglet, glaskorset og klokkerne. Du kan
finde folderen i våbenhuset i
Østerhåb Kirke.
Værsgo!
Kirken

Øster
håb Ki
rke ble
den
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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
Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10
Kordegn Ove Bruun – Email: okbr@km.dk
Kordegnemedhjælp – Lene Friis Kanstrup – Email: lfka@km.dk
Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.
Sognepræst Anne Bro Assenholt
Tlf.: 6073 1305 – Email: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard
Tlf.: 2154 7271 – Email: sakh@km.dk
Træffes ikke mandag.
Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Ørnstrupvej 33 – Tlf.: 2046 9997 – Email: abb@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. 9721 7055 – Email: krni@km.dk
“Torsted Kirke & Sogn”
udgives af Torsted menighedsråd.
Redaktion: Anne Assenholt (ansv.), Sara Huulgaard, Gurli Hokland,
Katrine Anker-Møller Nielsen, Lisbeth Lykke Green og
Ruth Sønderskov Møller.
Deadline: Næste nummer udkommer uge 8 2016.
Stof skal være redaktionen i hænde senest den 15. januar 2016
på email: aa@km.dk
Oplag: 3.880 eksemplarer
Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888

