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Mød det nye menighedsråd
Nye konfirmationsdatoer
Nyt pastorat

Vi skal leve – ikke bare overleve
En kvinde besøgte en
rigtig god ven. Et besøg,
som fik store konsekvenser for hendes liv. Ikke så
snart var hun kommet på
besøg, før vennen åbnede
klædeskabet ind til sin
kones tøj. Ud af skuffen
tog han en meget fin og
eksklusiv pakke og sagde:
”Den her pakke er ikke
bare en almindelig pakke.
Den indeholder en meget
fin silkeskjorte, måske den
fineste af sin slags. Min
kone købte den i Paris for 9
år siden, første gang vi var
der. Hun har passet godt
på den, kan du se, ja, hun
har faktisk aldrig nogensinde brugt den. Hun ville
gemme den til en ganske
særlig lejlighed”.
Han pakkede nu skjorten
ud. ”Mon ikke den særlige
lejlighed er i dag? ”sagde
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han og lagde skjorten over
til bunken af tøj på sengen,
som hans kone skulle
have på til sin begravelse
– hun var lige død. Og han
vendte sig om til kvinden
og sagde: ”Lad nu vær med
at gemme dine ting til en
særlig lejlighed. Husk: hver
dag rækker dig en særlig
lejlighed”.
Kvinden glemte aldrig de
ord, de forandrede hendes
tilværelse. ”Jeg gemmer
ikke nogen ting længere
– jeg bruger mine fineste
krystalglas hver eneste
dag. Tager mine nyeste sko
og pæneste jakke på, selvom jeg bare skal i Netto.
Jeg bruger min bedste parfume, hvis jeg har lyst. Jeg
lever mere, jeg elsker mere.
Det er gået op for mig, at
livet er en sammenhæng
af erfaringer, som jeg kan

have gavn af. Det er ikke et
overlevelseskursus”.
Denne lille episode minder
også os andre om, at livet
ikke er et overlevelseskursus. Jeg har hørt en del
sige, at det kun handler om
at overleve i denne tid. Jeg
kommer også af og til selv
til at sige sådan. Men med
evangeliet i hånden må vi
minde os selv om, at hver
dag er en gave. Selvom vi
endnu må holde afstand og
leve i små cirkler – så skal
vi alligevel netop leve….ja,
hvad får dig til at leve?
Anne Kobberø

Vi skal have en ny præst i Torsted
Tilbage i 2014 lavede
provst Annette Bennedsgaard en helhedsplan for
pastoraterne i Horsens
Provsti. I den plan var
der lagt op til en fremtidig sammenlægning af
Torsted og Hatting sogne.
Tilbage i oktober 2020
blev præsteembedet ledigt
i Hatting sogn, da sognepræst Anna Sofie Orheim
fik nyt embede. Så i slutningen af november fik
Torsted menighedsråd en
henvendelse fra provsten
og Hatting menighedsråd,
om vi ville indgå i en pastoratsammenlægning af
Torsted og Hatting sogne.
Hatting sogn har ikke
grundlag nok til en fuldtidspræst, og Torsted Sogn
har for mange kirkelige
handlinger til den præstenormering, vi har i dag.
Torsted menighedsråd
har enstemmigt besluttet
at indgå i pastorat sammen med Hatting sogn.
Ligeledes har Hatting

menighedsråd enstemmigt
besluttet at gå i pastorat
med Torsted sogn.
Det betyder, vi ansøger
biskoppen om, at der bliver
dannet et nyt pastorat med
navnet Hatting-Torsted Pastorat. Begge menighedsråd fortsætter selvstændigt.
Det nye er, at Torsted
menighedsråd og Hatting
menighedsråd fremover er
sammen om 2 ting:
• at ansætte præster
• begge råd sammen ejer
præstegårde og jorder
samt er fælles om drift,
brug, evt. køb og salg
af præstegårde, sognehuse, evt. nybygning af
sognehuse.

ting, vil give gode muligheder for fremtiden.
I skrivende stund er det
nye Hatting-Torsted Pastorat ved at blive dannet
og der skal snart slås en
stilling op, hvor vi søger
efter en præst som bliver
primær præst i Hatting og
med bopælspligt i Hatting
præstegård. Alle 4 præster
vil være at finde i Torsted,
Østerhåb og Hatting kirker
ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Hvis alt
går efter planen, kan den
nye præst bydes velkommen 1. juli 2021.
Thomas Jørgensen

Der kommer ikke til at ske
nogen ændringer i antal
medarbejdere i Torsted
sogn. Alle medarbejdere vil
fortsætte med de opgaver,
som de har i dag.
Vores præster Sara, Kim og
Anne mener at et pastoratsamarbejde med Hat-
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Bliv gift i det fri
Unik mulighed for kommende brudepar for at få en smuk vielse med udsigt
over fjorden 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 19. juni
2021 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

Udsat

hinanden i det fri med
vandkant og strand omkring jer.
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 19.
juni kl. 10, 11, 12, 13, 14, 15
eller kl. 16.

i det fri

Kontakt præst Hanne Henriksen på 24 61 09 66 eller
hahe@km.dk for bryllupsaftale og evt. spørgsmål.

Aktivitetsdagen i Sognehuset, søndag den 14. marts 2021, til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp er udsat til senere i 2021. Hold øje med kommende numre af Kirkebladet for
ny dato.
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Koncert
Onsdag den 14. april kl. 19.00, Østerhåb Kirke

Orgelkoncert med Lars Rosenlund Nørremark.
"Jorden rundt på 60 minutter."
Publikum tages rundt
i hele verden igennem
orgelmusik. Eksempler:
Tonemalerier over Nilens
store vande, Julenatsfejring hos Hopi Indianerne
i USA, Kristi Himmelfart
hos en italiensk menighed
i Pennsylvania i USA og

Frederik 6's begravelse i
Roskilde Domkirke. Lars
medbringer AV-udstyr og
storskærm, så publikum
kan følge med i løjerne ved
orglet nede fra kirken.
Gratis

Forårssang

Søndag den 18. april kl. 15.00, Østerhåb Kirke
En dejlig time med sang, orgelmusik, læsninger og fællessalmer.

Sogneaften
Tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00-21.00, Torsted Sognehus

Jesper Grønkjær: ”Smil på Dødens Avenue - Et rejseforedrag
om at finde håb og smil i livet”
Kodeordet i foredraget er
rummelighed, åbenhed,
ansvar. Både over for verden, men også for sit eget
liv. At man selv må tage
ansvar for at få det liv, man
syntes er godt at leve. Jesper fortæller om sine rejser
og ekspeditioner til nogle
af verdens allerfjerneste
steder. Særligt er der fokus
på sidste rejsen til verdens
farligste land, Honduras,
hvor der sker 20 mord om
dagen.

Med gadepræsten Alvin
Anderson var Jesper i
selskab med bandeledere,
gangstere, narkokartellet, toppolitikere osv. Bl.a.
havde han hemmelige
møder med den frygtede
kvindelige massemorder
"Hun-djævelen", der menes
at have begået 400 mord.
I fængslet fandt hun troen
på Gud og arbejder nu på
at hjælpe folk i livets skyggeside. Dermed kredser
foredraget også meget om-

kring ondskab, tilgivelse
og næstekærlighed.
Pris: Kr. 30,- for kaffe og
kage
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Marts
7.3. s. i fasten		 11.00 SKH
14.Midfaste		 11.00 HMK
21.Mariæ bebudelses dag 		 11.00
KC

Marts
28. Palmesøndag		

11.00 AKO k S

April
5. Anden påskedag		
25. 3.s.e. påske		

11.00
11.00

KC
KC *

Maj
30. Trinitatis søndag		

11.00

SKH

April
1.Skærtorsdag		
2.Langfredag		
4.Påskedag		
11.1.s.e. påske		
18.2.s.e. påske		
30. Bededag		
Maj
2.4.s.e. påske		
9. 5.s.e. påske		
13. Kr. himmelfartsdag		
16.6.s.e. påske		
23.Pinsedag		
24.Anden pinsedag		

11.00 SKH
11.00 SKH
11.00
KC
11.00 HMK
11.00 SKH *
11.00 SKH

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

KC
ABB
KC
KC
AKO
**

Juni
5.Konfirmation		 9.00
5. Konfirmation		 10.30
6.1.s.e. trinitatis		 11.00

AKO
AKO
SKH

k
S
*
**

Kirkefrokost
Sommertid begynder
Forårssang i Østerhåb Kirke kl. 15.00
Provstiets Anden Pinsedagsgudstjeneste

SKH Sara Klaris Huulgaard
KC Kim Clemmensen
AKO Anne Kobberø
HMK Helle Margrethe Krogh
ABB Annette Brounbjerg Bennedsgaard

Ret til ændringer forbeholdes
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Arrangementer
Marts
2. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
2. Menighedsrådsmøde kl.
18.00 – 21.00 i Sognehuset
3. Babysalmesang (hold 3)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
4. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
10. MandeMonopolet kl.
10.30 – 12.30 i Sognehuset
11. Voksenkor kl. 18.00 20.00 i Østerhåb Kirke
16. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
17. Babysalmesang (hold 3)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
18. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
23. Gud og pasta kl. 17.00 i
Torsted Kirke
24. Babysalmesang (hold 3)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
25. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
31. Babysalmesang (hold 3)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
April
6. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
7. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
7. Litteraturkreds kl.
19.00-21.00 i Sognehuset

9. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
12. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 19.00–21.00 i Sognehuset
13. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
14. MandeMonopolet kl.
10.30 –12.30 i Sognehuset
14. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
14. Koncert kl. 19.00- 20.00
i Østerhåb Kirke (se side 5)
15. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
18. Forårssang kl. 15.0016.00 i Østerhåb Kirke
20. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
25. Sogneaften kl. 19.0021.00 i Sognehuset (se side 5)
14. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
22. Voksenkor kl. 18.0020.00 i Østerhåb Kirke
Maj
3. Dåbsklude-strikkeklub
kl. 10.00–12.00 i Sognehuset
4. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset
4. Menighedsrådsmøde kl.
18.00-21.00 i Sognehuset
5. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
6. Sangaften kl. 19.00 21.00 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.

12. MandeMonopolet kl.
10.30 – 12.30 i Sognehuset
12. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
18. Gud og pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke
19. Babysalmesang (hold 4)
kl. 10.30 -11.30
i Østerhåb Kirke
26. Morgensang kl. 9.00
i Torsted Kirke
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Nye datoer
På grund af Covid19 er følgende arrangementer flyttet til nye datoer:

Sogneaften
Onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00-21.00, Østerhåb Kirke

Jan Grarup: ”Hvor jernkorsene gror”
Jan Grarup tager os med
helt ind bag facaden. Fra
han som ung fotograf
dækker sin første konflikt,
over sit misbrug af alkohol
og stoffer, diagnosticeringen med PTSD og livet
som ene forældre for tre
børn efter ekskones død
til en verden som pris-

vindende international
krigsfotograf. Foredraget
er en tour de force, med
dybt personlige historier
og private billeder, der aldrig tidligere er blevet vist,
af en af verdens bedste
krigsfotografer.
Gratis

Koncerter
Lørdag den 30. oktober kl. 15.00, Østerhåb Kirke

Koncert med Clemens Knejterne

Clemens Knejterne er
garant for charme, højt humør og sprød acapellasang,
når de inviterer til en underholdende korkoncert.
Al musik er arrangeret af
Knejterne selv, og du vil
kunne høre alt fra klassiske salmer og sange over
medleys til moderne pop8

arrangementer. Clemens
Knejterne udspringer af
Skt. Clemens Drengekor og
består af 30 unge mænd i
alderen 16-22 år, som deler
en fælles glæde ved sang.
Clemens Knejterne har
optrådt i adskillige kirker,
til sølvbryllupper, fødselsdags- og firmafester og

leverer således en professionel og nytænkende
koncertoplevelse. I foråret
2020, under coronakrisen,
blev Clemens Knejterne
desuden landskendte som
koret, der sang sammen,
men dog hver for sig.

Det nye menighedsråd i Torsted Sogn
Formand

Thomas Jørgensen

Jeg er 51 år. Arbejder med projektering i et større el-firma. Det
er min 2. periode i menighedsrådet som jeg begynder på nu. På
det konstituerende møde blev jeg valgt som menighedsrådsformand. Ser meget frem til et godt samarbejde i det nye menighedsråd og med vores
personale ved kirken og at være i takt med sognebørnene. Jeg vil meget gerne have at
vi fortsætter og udvikler det at kunne være kirke for hele sognet i alle livets faser.

Næstformand

Anja Haagensen

Jeg har siddet i menighedsrådet de sidste 4 år og glæder mig til
4 nye år.
Jeg synet at det er spændende, at være med til at forme folkekirken i Torsted. Ligeledes synes jeg at det er spændende, at lave aktiviteter i sognet,
som er til alt folket.

Kirkeværge

Ole Højbjerg

Jeg er pensionist, inden pensionen har jeg arbejdet i emballageindustrien, en stor del af tiden med eksportsalg og de sidste
fjorten år som direktør i et firma der laver plastemballage
hovedsagelig til fødevareindustrien,
Har siddet i menighedsrådet i to perioder hvor jeg har været kirkeværge, en post jeg
igen er blevet valgt til for det kommende kirkeår.

Kontaktperson

Gitte Kammersgaard

Jeg er 54 år, gift med Jimmi og har to voksne børn - Mads på 32 og
Natascha på 25. Jimmi og jeg bor på Torsmark. Jeg er socialpædagog og arbejder på et botilbud for voksne udviklingshæmmede i
Silkeborg, hvor jeg også er tillids-repræsentant. I min fritid vægter jeg samvær med venner
og familie (især før Corona), at være formand for vores beboerforening samt hus og have. Jeg
holder også af at gå til koncerter og foredrag. Der er ligeledes vigtigt for mig, at gøre en forskel
for andre. - Det gør jeg bl.a. ved at hjælpe med ting de finder svære/ikke magter. Det kan være
svære samtaler, at få sat gang i noget, få undersøgt noget, at lægge hjerte og skulder til sorg,
yde praktisk hjælp m.m. Jeg vil også i de næste 4 år (eller mere) lægge min tid og mit engagement i vores menighedsråd, og glæder mig til samarbejdet med rådet, personale og præster.
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Kasserer

Sven Nielsen

Født 1945, gift og bosiddende i Torsted siden 2009. Har 2 voksne
børn. Er uddannet revisor og har virket i det private i nogle år
og efterfølgende hos kommune og stat i 41 år som skatterevisor.
I forbindelse med arbejdet i menighedsrådet varetager jeg stillingen som kasserer og
ser frem til et godt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere.

Formand Kirke og kirkegårdsudvalg

Bente Winther Johansen

Jeg er uddannet ergoterapeut. 68 år. Har arbejdet som leder på
flere sygehuse og i Horsens kommune. Jeg er gift med Klaus og
bor i Oens Gamle Præstegaard. Vi har 4 sønner, 5 børnebørn
og 3 på vej. Vi har sejlbåd og sejler meget om sommeren. Desuden har vi cyklet med
”team Best of Horsens” fra Horsens til Paris i 2015. Lige nu er jeg præsident for Horsens
Soroptimistklub, en klub for erhvervskvinder, der arbejder for velgørende formål. Jeg
interesserer mig meget for haver, haveanlæg og kulturelle bygninger, så jeg er meget
glad for at være blevet formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget og glæder mig til
samarbejdet og de mange spændende opgaver i Menighedsrådet.

Birgitte Lykke Rasmussen

Jeg er 47 år gammel. Jeg arbejder på SOSU Østjylland som uddannelsesvejleder. I min fritid holder jeg af at tage på cykel- og
vandreture, lytte til bøger og gå i haven.
Det er første gang, jeg er valgt ind i Menighedsrådet og ser meget frem til at være med til at præge kirkens aktiviteter de kommende 4 år.

Christian Hougaard

Jeg er 43 år gammel og bor på Kirsebærhegnet med min kone
Sarah og vores to drenge, Karl og Jens. Jeg kommer oprindeligt fra Horsens, men har været væk i små 20 år, men flyttede
tilbage til byen, da vores ældste startede i skole i 2018. Rent
professionelt arbejder jeg i en software- og rådgivningsvirksomhed, hvor jeg har det
kommercielle ansvar for Europe. I min fritid er jeg en passioneret cykelentusiast, der
både nyder at sidde i sadlen og at følge med i de store etapeløb fra sofaen.
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Filip Møller

Kære Menighed. Jeg er født og opvokset i Torsted, ja faktisk er
kirkegården min gamle legeplads og kælkebakke. Jeg er 48 år og
lykkeligt gift med min hustru Lene, nu i snart 26 år. Sammen
har vi 2 børn Felix & Freja. Til daglig arbejder jeg som Sten &
Billedhugger og er meget optaget af Kirker og kirkegårdes kultur bevaring og fortælling.
Sidder ligeledes i bestyrelsen for Kirkegårdskultur i Danmark, samt rådsmedlem i Kirkens korshær. Sidstnævnte skyldes et personligt engagement i varmestuen og de udsatte
i vort samfund. Håber jeg kan være til gavn og glæde for kirke og kirkegården.

Jørn Anders Yde Møller

Født ultimo 1945. Udlært tømrer og videreuddannet til bygningsingeniør.
Gift med Ruth og har en datter og svigersøn samt 2 børnebørn. Erhverv: Rådgivende ingeniør - salgsingeniør - taksator
- beskikket byggesagkyndig og energikonsulent. I Torsted menighedsråd 2008 - 2012,
formand for byggeudvalget ved opførelse af Østerhåb kirke og dernæst 2016 - 2020,
bygningskyndig og opstart af mandemonopolet.

Karl Johan Simonsen

69 år. Pensioneret civilingeniør fra 2018. Har haft civilt arbejde
i forsvaret i København og omegn. Tilflyttet sognet for ca 4 år
siden. Før da bopæl i Værløse hvor jeg sad i menighedsrådet i 24
år. Født i Odder og haft det meste af min barndom i Horsens.

Majken Vestergaard

Jeg er 31 år gammel. Jeg er opvokset i Horsens og efter studietiden flyttet tilbage til byen sammen med min kæreste og 2 børn.
Til daglig arbejder jeg som læge, mens fritiden bruges på familien, musik og kreativt håndværk. Det er min første periode i
et menighedsråd og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet i menighedsrådet,
herunder i aktivitetsudvalget.

Susanne Kongerslev Jakobsen

Jeg fylder snart 55 år. Jeg arbejder som social-og sundhedshjælper på et plejehjem i Rårup. Min mand og jeg har boet i Torsted
i snart 29 år og har været gift lige så længe. Vi har tre børn, der
alle er flyttet hjemmefra. Jeg valgte at stille op til menighedsrådet
igen, da jeg stadig finder det utrolig spændende, interessant samt givtigt, og jeg ønsker at
følge de skibe, vi har sat i vandet i det gamle råd, bl.a. at vi som kirke vil prøve at samle
menigheden, så vi lærer hinanden at kende i Torsted, f.eks. ved forskellige arrangementer. Dette kan give et godt fællesskab. Endvidere får man et helt andet indblik i, hvilket
arbejde der ligger i det at være en del af et sogn, og man er med til at forme kirken.
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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: mandag til fredag 9-13, eller efter aftale.
www.torstedkirke.dk
Facebook: Torsted Kirke og Østerhåb Kirke
Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10
Kordegn Søren Lauge Gellert – Email: slg@km.dk
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.), Christian Hougaard, Thomas
Jørgensen og Karl Johan Simonsen.
Deadline: Næste nummer udkommer uge 22 2021. Stof skal være
redaktionen i hænde senest den 9. april 2021 på Email: kc@km.dk
Oplag: 3.900 eksemplarer
Design og tryk: Format AS – 7562 8888

