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Foto:
Torstedelever til
”Salmesang og
klokkeklang” i
Vor Frelsers Kirke.
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Løb en
frelser ...
Forår er ensbetydende
med blomster i skønne
stærke farver, med frugttræers sarte nuancer og
ikke mindst med nyt liv
på gaden. Døre og vinduer åbnes, og vinterens
hi luftes ud. Voksne går i
haven; det næsten kribler i
fingrene for igen at mærke
den varme jord og se de
første spirer. Den allerførste kop kaffe i en havestol,
lige der hvor forårssolens
stråler rammer, er næsten
guddommelig. Børnene får
også nyt liv. Rulleskøjter,
cykler og løbehjul bliver
igen testet. Bolde, kridt og
sjippetov ligger og flyder,
når dagen hælder, som et
smukt tegn på at nyt liv
nærmest er opstået.

Sådan var det også, da
jeg var barn. Jeg boede
på en lukket villavej, og
den var perfekt til leg lige
fra forårets første komme
til de sene efterårsdage.
Meget ofte spillede vi
rundbold. Jeg var et af de
yngste børn; jeg var altid
med, men fornemmede
tydeligt, at jeg ikke var
den, som flest ville være på
hold med. Jeg kunne ikke
skyde særlig hårdt og heller ikke løbe vildt stærkt,
så i virkeligheden stod jeg
meget ofte ude ved siden
og var død…
Heldigvis kunne nogle
af de store både slå hårdt
til bolden og løbe en hel
omgang på deres eget
skud. Når de gjorde det,
”løb de en frelser”, så blev
jeg levende igen og kunne
være med til at lege endnu
mere. Det var fantastisk!
”At løbe en frelser”. Det

er et rigtig fint udtryk
og sådan set lige nøjagtig
det, Gud har gjort. Han
har ladet sin søn føde, dø
og opstå for vores skyld.
Vi skal ikke mere have
fornemmelsen af at stå
ude på sidelinjen og ikke
blive valgt, fordi vi ikke
er store nok eller dygtige
nok. Vi er altid valgt. Vi er
ikke afhængige af at være
på hold med de stærke og
hurtige. Der er blevet løbet
en frelser én gang for alle!
Det er Gud selv, der har
gjort det!
Han ved, at vores menneskeliv en gang imellem
brænder på. Han ved, at
vi af og til oplever, at alt
synes mørkt og uden håb.
Men samtidig ved han
også, at der altid er liv og
lys et sted. Han vil gøre
alt for at minde os om, at
han har løbet en frelser.
At lyset altid sejrer. Gud
har selv været helt dernede
i mørket – i dødsriget og
rejst sig igen til et nyt liv.
På samme måde vil han
altid rejse os i vores mørke;
ja, selv i dødens mørke - og
skabe liv og lys, hvor alt
syntes dødt og mørkt.
Anita Fabricius
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Præsentation af det nye
menighedsråd – fra 2012 til 2016.
Menighedsrådsmedlemmerne har hver især
skrevet lidt om sig selv.

Jesper Rasmussen, 67 år.
Næstformand, kontaktperson, sikkerhedsrepræsentant og medlem af
administrationsudvalget.
Gurli Aksglæde Hokland.
Formand. 69 år. Efter 43 år
som lærer på Torstedskolen
gik jeg på pension i 2009.
Er nu i gang med min
fjerde periode i menighedsrådet. Det har været
en utrolig stor oplevelse
at være med til at bygge
Østerhåb Kirke. Nu glæder
jeg mig til færdiggørelsen
af kirkegården, orglet og
korset. Medlem af administrationsudvalget,
kommunikationsudvalget,
orgeludvalget og valgbestyrelsen.

Ole Højbjerg. Kirkeværge.
73 år og pensioneret efter
et arbejdsliv i den private
sektor. De sidste 14 år af
min aktive karriere var
jeg leder af en mellemstor
dansk virksomhed. I min
optik er Torsted Sogn et
meget aktivt sogn, og jeg
vil gerne ”give en hånd
med” så ”virksomheden”
kan fungere så velsmurt
som muligt. Medlem af
administrationsudvalget.

Jette Christensen. Jeg er
68 år, folkepensionist og
gift med Ejgil. Det er min
anden periode i menighedsrådet. Jeg er folkevalgt
kasserer og medlem af
administrationsudvalget samt orgeludvalget.
Jeg synes stadigvæk, det
er spændende at sidde i
menighedsrådet, og jeg vil
arbejde for at skabe gode
vilkår for kirkens liv og
vækst i Torsted Sogn.

Hans Aage Nielsen, 65 år,
pensionist og tidligere
ansat hos Søfartsstyrelsen. Medlem af Kirke- og
kirkegårdsudvalget.
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indsamlingsudvalget til
Folkekirkens Nødhjælp.

Dorte Røjkjær Rasmussen.
Jeg er 52 år og bor på en gård
i Ørnstrup. Jeg er gift med
Jesper og har 3 børn. Efter
4 år i menighedsrådet har
jeg lyst til at tage en periode
mere. Jeg sidder i Kirke- og
kirkegårdsudvalget.

Ruth Hedegaard, 67 år. Jeg
har arbejdet med mange
forskellige ting – jeg har
f.eks. været cafeteriabestyrer, pædagogmedhjælper
og fabriksarbejder. Jeg har
været aktiv i FDF og KFUM
og Ks børne- og voksenarbejde. I min fritid laver jeg
også keramik. Jeg er begyndt på min tredje periode;
arbejdet er vigtigt for mig,
da jeg synes, at Folkekirken
skal være en levende del af
livet. Formand for arrangementsudvalget og medlem
af præstegårdsudvalget og
kunstudvalget.
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Karen Sandal Mark. Jeg er
gift og har to børn, Mads på
5 og Ida Feline på 2. Jeg arbejder som pædagog i daginstitution Torsted. Jeg vil
gerne bruge min plads i menighedsrådet til at bevare de
gode tiltag og arrangementer, der bliver lavet i kirken
- så endnu flere får lyst til
at bruge kirken samt støtte
samarbejdet mellem kirken
og nærmiljøet. Formand
for præstegårdsudvalget og
medlem af koncertudvalget
og kunstudvalget.

Jane Buchreitz, 72 år. Lærer
på Sct. Ibs Skole fra 1974
til 2006. Det er væsentligt for mig at være med
til at skabe en aktuel og
inkluderende kirke. I den
kommende menighedsrådsperiode vil jeg forsat
sidde i kunstudvalget og
koncertudvalget. Desuden
vil jeg yde en indsats i

Jørgen Rye Pedersen, 56 år.
Rådhusbetjent. Gift med
Dorthe og har to børn,
Jacob og Anna. Jeg har
valgt at være med i menighedsrådet, fordi jeg mener,
at kirken er en vigtig del
af vores kulturarv. Jeg vil
gerne videreføre og udvikle de gode tiltag, der er
igangsat Torsted sogn. Jeg
håber også, at klokkerne
snart kan ringe på normal
vis i vores nye sognekirke
Østerhåb. Medlem af arrangementsudvalget.

Anne Grethe Fyrstenberg,
65 år. Er for nylig gået på
pension efter 42 år som
lærer på Torstedskolen.
Sammen med de øvrige
medlemmer af menighedsrådet vil jeg være med

til at samarbejde om, at
beboerne i Torsted Sogn
fortsat vil tage del i de
mange forskellige arrangementer og få en klar
fornemmelse af, at de to
kirker har betydning for
og er en del af hverdagen i
lokalområdet. Medlem af
kommunikationsudvalget
og valgbestyrelsen.

Katrine Anker-Møller
Nielsen, 38 år. Jeg har nydt
godt af den gode atmosfære i kirken og menigheden.
Min motivation for at gå
ind i sognearbejdet udspringer af min egen oplevelse af, at kirken og dens
fællesskab er et trygt sted
at være. Jeg vil gerne medvirke til, at kirken forbliver
et dejligt sted at være, og
at sognet med alle dets
spændende aktiviteter kan
være et springbræt også for
andre til velvære og fællesskabsfølelse. Medlem af
kommunikationsudvalget
og indsamlingsudvalget.

kommunikationsudvalget
og indsamlingsudvalget
samt medlem af administrationsudvalget, arrangementsudvalget, koncertudvalget og orgeludvalget.
Litten Hjorth. 66 år. 1976
Cand. teol. fra Århus
Universitet. 1976-86 Residerende kapellan/sognepræst i firesogns pastorat i
Hadsten. 1986 Sognepræst,
kbf. i Torsted. 1995 tillige
provst for Horsens-Gedved
Provsti. 2004-05 gennemført lederuddannelse for
provster. 2007 provstiet
omlagt og udvidet til Horsens Provsti, som derved
blev landets tredjestørste.
Medlem af kommunikationsudvalget, kirke- og
kirkegårdsudvalget samt
orgeludvalget.

Anita Fabricius, 35 år. Jeg
har været præst i Torsted
Sogn siden 2007. Som
præst er det altid interessant at påbegynde arbejdet
og samarbejdet i et nyt
menighedsråd. Jeg glæder
mig til at lægge tid og
kræfter i menighedsrådet
og til at modtage nye ideer
og inspiration; sådan at vi
i fælleskab fortsat sørger
for, at Torsted- og Østerhåb
Kirker er kirker af tiden og
i tiden.

Anne Bro Assenholt, 39
år. Jeg har været præst i
Torsted Sogn siden 2005.
Jeg holder af mit virke, og
der er aldrig to dage, som
er ens. Jeg glæder mig til
at tænke i nye tiltag i den
kommende menighedsrådsperiode. Formand for
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Marts
3. 3.s. i fasten
10. Midfaste
17. Mariæ Bebudelse
17. Mariæ Bebudelse
24. Palmesøndag kl.
28. Skærtorsdag
29. Langfredag
31. Påskedag

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

AA
LH
AF
AF*
AA
AF
AA
LH

April
7. 1.s.e. påske
14. 2.s.e. påske
21. Konfirmation
26. Konfirmation
26. Konfirmation
28. Konfirmation
28. Konfirmation

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 9.00
kl. 11.00
kl. 9.00
kl. 11.00

LH
AF
AF
AA
AA
AF
AA

Marts
14. Smut forbi…
21. Gud og Pasta

kl. 17.15 AA
kl. 17.00 AA

April
1. 2. påskedag

kl. 11.00 AF

Maj
5. 5.s.e. påske

kl. 11.00 AA

*

Påskesang.

LH
AA
AF

Litten Hjorth
Anne Assenholt
Anita Fabricius

Tjenestefri
Litten Hjorth har ferie fra den 25. februar
til den 4. marts samt fra den 17. april til
den 22. april.
Anne Assenholt er på sognerejse fra den
5. april til den 12. april og holder ferie fra
den 15. april til den 22. april.
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Arrangementer
Marts
5. Voksenkor i Østerhåb
Kirke kl. 16-18.
7. Afslutning for minikonfirmanderne kl. 14-15.30 i
Østerhåb Kirke.
10. Sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp.
Ruter udleveres kl. 12 i
Sognehuset.

12. Højskoleformiddag kl.
10.30-13.00 i Sognehuset:
Ingrid Schrøder-Hansen
”Omkring påskebordet”.
12. Sogneaften med skuespiller Bodil Jørgensen. Kl.
19.30 i Sognehuset.
13. Voksenkor i Østerhåb
Kirke kl. 17-19.

April
24. kl. 19.30 i Østerhåb
Kirke. En jazz-kirkekoncert
med Willy Egmoses trio,
der består af Willy Egmose,
piano, Espen Laub von
Lillienskjold, trommer og
Jeppe Smith-Olsen, kontrabas. Trioen er kendt for deres bearbejdelser af danske
salmer (jazzkoraler).”

BØRNEKORET
mødes hver onsdag kl.
14.30-15.45 i Østerhåb
Kirke.

ØSTERHÅB KIRKE ER LUKKET
fra konfirmationerne
den 28. april og frem
til den 9. juni. I denne
periode bygges kirkens
nye orgel på pulpituret,
og alle gudstjenester

er derfor henlagt til
Torsted Kirke. Der vil
heller ikke være mulighed for rundvisninger i
denne periode. Dørene
åbnes igen den 9. juni,

hvor både det nye orgel
og Østerhåb Kirkegård
indvies i forbindelse med
højmessen. Biskop Kjeld
Holm er prædikant.
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fremmed land og en fremmed kultur. De studerende
indlogeres i kollegieværelser
og passer deres studier – og
lever deres studieliv på VIA
University College. Mange
af dem møder ikke danskere i det daglige. Det kan
blive en lidt ghettoagtig
tilværelse.
Jeg forestiller mig, at projektet ”Spis middag med
en dansker” kan blive til
gensidig glæde både for
værtsfamilien og den studerende. Værtsfamilien kan
en onsdag aften i marts
i den studerende få kontakt
og en onsdag aften i april.
til en anden kultur, et andet
Invitationen vil give de
sprog og historie. Det kan
studerende mulighed for at
komme indenfor i et dansk være inspirerende for ens
hjemmeboende børn at få
hjem og opleve, hvordan vi
et engelsk-, spansk- eller
lever her.
Hvis kemien er god imellem fransktalende ungt menneske ind til middag. Høre,
familien og de studerende,
er der selvfølgelig mulighed hvordan forholdene er i
Lithauen, Spanien, på Cuba
for at udvide konceptet,
eller i Nigeria. Hvordan livet
som man som familie (og
studerende) selv ønsker det. leves dér?
Og det er stort for de studeMåske kan der skabes en
rende at blive inviteret ind.
længerevarende kontakt.
Møde gæstfrihed fra danske
Jeg møder dagligt de
familier og måske få en
studerende på VIA. Det er
nogle fantastisk dejlige unge oplevelse af hjemlighed her i
det fremmede.
mennesker, der er brudt op
Ønsker du flere oplysninger
fra deres hjemland for at få
om projektet eller vil du/I
sig en uddannelse og skabe
gerne melde dig som værtssig en levevej. Det er klart,
familie, er du velkommen
at det kræver både mod og
til at kontakte mig på mail
vilje – helt ung - at forlade
anfs@viauc.dk
alt, hvad man kender og er
Når du tilmelder dig, så
tryg ved og slå sig ned i et

Værtsfamilier søges
”Spis middag med en
dansker”
På VIA University College
på Chr. M. Østergaards Vej 4
i Horsens er der 4000 studerende fra hele verden.
De opholder sig i Danmark i
kortere eller længere tid for
at studere til f.eks. ingeniør, marketing, arkitektur,
bygningskonstruktør eller
business orienterede studier.
Som nyansat studenterpræst på VIA forsøger jeg
nu at skabe kontakt mellem
de studerende på VIA og
familier i området, der
kunne have lyst til at blive
værtsfamilie for en eller to
studerende.
Jeg kalder projektet ”Spis
middag med en dansker”.
Der lægges op til, at man
som hérboende familie kan
invitere til en gang frikadeller et par gange - f.eks.
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fortæl lidt om dig og din
familie. Måske har I særlige interesser eller måske
foretrækker I en engelskeller en spansktalende

studerende. Når jeg har en
beskrivelse af dig og din
familie forsøger jeg at finde
studerende, som passer ind
i jeres sammenhæng. I får

så den/de studerendes mailadresse og kan selv invitere
og lave aftaler.
Studenterpræst
Anette Foged Schultz

Sogneaften om Hvidstengruppen
Tirsdag den 12. marts
2013 kl. 19.30 i Torsted
Sognehus

POLFOTO

Skuespilleren Bodil Jørgensen havde én af de bærende roller, da filmen om
Hvidstengruppen sidste år

rullede over landets biograflærreder. Hun spillede
Gudrun Fiil, den kvindelige
del af værtsparret på kroen,
som kom til at miste både
mand, søn og svigersøn
under modstandskampen.
Og Bodil Jørgensen gjorde
det så godt og indlevende, at
Gudrun Fiils efterkommere
forærede hende et helt specielt arvestykke som tak for
hendes præstation - nemlig
dén ring, som Gudrun Fiil
fik af sin mand Marius, da
parret fejrede sølvbryllup i
september 1942. Det var

mindre end to år før Marius
Fiil blev henrettet af tyskerne.
Bodil Jørgensen vil holde
foredrag om Hvidstengruppen og filmen, der skildrer
denne modstandsgruppes
liv og levned. Hun vil også
kredse om de ord, der blev
sagt, da urnerne med modstandsgruppens medlemmer kom tilbage. Dengang
prædikede præsten over
Paulus´ord: ”Ingen af os
lever for sig selv, og ingen
dør for sig selv…” Disse ord
og tanker vil klinge med i
foredraget.

Sogneudflugt onsdag
den 8. maj kl. 12-18
Traditionen tro vil vi også i
år tage på udflugt, når foråret har meldt sin ankomst.
Denne gang går turen til
Århus. Vi skal se kunst
med religiøst perspektiv på
ARoS. Vi skal drikke kaffe
på Skovmøllen – og vi får
også lejlighed til at se de

tre kirker i Vor Frue Kirke.
Deltagelse koster 100 kr. og
kan ske til Kirkekontoret i
kontorets åbningstid –
senest fredag den 3. maj.
Vel mødt til en hyggelig dag.
Præsterne i Torsted Sogn
Her ses deltagere på sidste års sogneudflugt, som gik til Silkeborg.
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Påske i ord og toner...
I advents- og juletiden har
vi julesang, julekoncerter og
en vifte af julegudstjenester,
hvor vi får lejlighed til at
synge vores dejlige julesalmer og høre julens budskab.
Vi synes egentlig, påsken
fortjener samme gode behandling og inviterer derfor
til ”påske i ord og toner”
søndag den 17. marts
kl. 16.00 i Østerhåb Kirke.

Salmesang
og klokkeklang
Onsdag den 20. marts kl.
9.30 og kl. 11.00 inviterer
skole-kirkesamarbejdet i
Horsens Provsti til ”Salmesang og klokkeklang”.
Eleverne på 4. årgang har
gennem de sidste måneder
arbejdet med påskens salmer. De har hørt påskeevangeliet, lært om de forskellige
salmedigtere og komponister og ikke mindst øvet sig
på at synge salmerne.
Vor Frelser Kirke slår dørene
op for forventningsfulde
elever, lærere, forældre, bedsteforældre og alle, der har
lyst til en formiddag med
salmesang og klokkeklang.
Anita Fabricius
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Kirkens børne- og voksenkor vil give os smagsprøver
på deres kunnen, vi skal
synge påskesalmer, høre
påskens fortællinger, og
sammen med modige
konfirmander skal vi give os
i kast med intet mindre end
”Bibel-mashup”.
Lad os i fælleskab byde både
forår og påske velkommen!
Anita Fabricius

Vi mangler indsamlere

Der er brug for flere frivillige indsamlere, når
Torsted den 10. marts går
til kamp mod sult og fattigdom ved Folkekirkens
Nødhjælps årlige Sogneindsamling.
Mad er en menneskeret
– og der er mad nok på jorden til at brødføde os alle.
Alligevel lever millioner af
familier i så stor fattigdom
og sult, at det truer deres liv
og helbred.
I november 2012 var Inger
Lise Odgaard, leder af Sogneindsamlingen i Rødvig,
på selvbetalt studietur til
Uganda for at se noget af
det sultbekæmpende ar-

bejde, der støttes af Sogneindsamlingen.
”Jeg har set, hvor fantastisk
meget forandring man kan
skabe med små midler – og
jeg har set, at de penge, vi
samler ind, bliver brugt
godt. Jeg har fået indsigt
i Folkekirkens Nødhjælps
samarbejde med lokale
organisationer, der formulerer og styrer projekterne,
og jeg har besøgt familier
og landsbyer langt, langt
ude på savannen og set,
hvordan de er godt i gang
med at forandre deres
tilværelse,” fortæller Inger
Lise Odgaard.
Folkekirkens Nødhjælp
bekæmper sult gennem
akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde
og arbejde for de fattigstes rettigheder. De mest
sårbare er kvinder og børn,
ikke mindst under krige og
katastrofer. Annett Nyira-

bazairwa og hendes 2-årige
datter Leya, der kendes fra
årets Sogneindsamlingsplakat, er blandt dem, der
har fået hjælp.

Da Annet Nyirabazairwa og de
andre flygtninge nåede i sikkerhed
i Uganda, måtte de hente vand i et
vandhul, hvor køerne også drikker.
Nu har Folkekirkens Nødhjælp
boret brønde og sikret rent drikkevand.
Foto: Edward Echwalu

Gå med i kampen mod sult!
Meld dig som indsamler
hos Anne Bro Assenholt,
tlf.: 75641305,
e-mail aa@km.dk

SOGNEAFTEN
Torsdag den 28. februar
2013 kl. 19.30 i Torsted
Sognehus
Som optakt til den årlige
sogneindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp

holder sognepræst Jakob
Rönnow foredrag om sine
rejser til Sydindien. Han
har bl.a. besøgt en ukendt
stamme i bjergene,
som man netop havde

”fundet”. De kendte ikke
penge, og der var sygdomme og tabuer var
overalt.
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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, Smut forbi 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)
E-mail: torsted.sognhorsens@km.dk
Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10
Kordegn Ove Bruun - E-mail: okbr@km.dk
Kordegnemedhjælp Lene Friis Kanstrup - E-mail: lfka@km.dk
Tlf.: 7564 2364 – Fax: 7564 2330
Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.
Ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
til Kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.
Hjemmeside: www.torstedkirke.dk
Sognepræst, provst Litten Hjorth
Ørnstrupvej 33 - Tlf.: 7564 1818 – Fax: 7564 8612 - E-mail: lhj@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Anne Assenholt
Kirsebærhegnet 33 - Tlf.: 7564 1305 - E-mail: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Anita Fabricius
Kildebakken 2, 8541 Skødstrup - Tlf.: 6178 0299 - E-mail: afa@km.dk
Træffes ikke mandag.
Præsteværelset tlf. 75642345.
Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo
tlf. 4014 2364 - E-mail:lgrb@km.dk
Graver Hans Jørgen Christensen træffes bedst på tlf. 2257 7098
(bedst kl. 14-15) eller på kirkegården man.-fre. - E-mail: hjc@km.dk
Organist Kristine Nissen - tlf. 9721 7055. - E-mail: krni@km.dk
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udgives af Torsted menighedsråd.
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