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Foto:
Sogneudflugt 2013
– med rundvisning
i Vor Frue Kirke i
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Århus.

af dem er kulturperler
med spændende kunst og
arkitektur, og enhver kan
let finde de kirker, der har
åbent samt en kort beskrivelse af attraktionerne
i den folder, der hedder
Vejkirker, og som er opdelt
efter landsdele.

Stilhedens katedral
Sommertid er festivaltid eller sommerlejrtid.
Vældig mange mennesker
har tradition for at mødes
i sommerferien om fælles
smag eller idegrundlag.
Nogle steder er hyggen
i højsædet, andre steder
er man uhyre aktiv. Men
alle finder det berigende
og morsomt, fordi man
bæres frem af en fælles
begejstringsbølge, som
man lader op på og mindes
rigtig længe bagefter. Men
det indebærer som regel
også for lidt søvn, mange
indtryk, engagement i
mange nye mennesker og
højt støjniveau.
Det er hårdt for organismen, når der aldrig er
stille, og formentlig derfor
opstillede den folkekirkelige organisation Stilhedens
Katedral i en årrække et
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kirketelt på nogle festivaller. Nu yder et telt selvfølgelig ikke megen beskyttelse
mod høj musik, alligevel
bød rummet i sig selv på
noget andet end det evindelige høje støj- og aktivitetsniveau. For et kirkerum er
indviet til at være afsondret
fra verdens larm.
Kører man rundt i det
smukke Sommerdanmark
ligger vores mange kirker
overalt spredt ud over
landskabet. De er permanente stilhedens ”katedraler”. De fleste af dem er fra
middelalderen og har derfor tykke mure, så på en
varm sommerdag yder de
både svalende kølighed og
stilhed, men også de nyere kirker er det en lise at
besøge, fordi de giver rum
for eftertanke, stilhed og
måske en lille bøn. Mange

Så hvad med at benytte
sommertiden til et besøg i
en eller flere kirker, sætte
sig ned, folde hænderne og
bede:
Herre
gør mig stille
så jeg tør standse op
Standse op og være stille
og tro på at du er stor
Standse op og være lille
og huske på at livet er kort
Bønnen er fra ”Himlen i
mine fodsåler”
Litten Hjorth

Igen i år deltager Torsted
Sogn i byfesten – og der er

mange spændende aktiviteter på programmet.

TORSDAG DEN 22. AUGUST KL. 19.00
Kirkekoncert i Østerhåb
Kirke med Anne Dorte
Michelsen. Anne Dorte Michelsen er tidligere forsanger i bandet Tøsedrengene.
Hun vil både synge egne
sange og fortolke danske
salmer.
Der er gratis adgang,
men kom i god tid pga. et
begrænset antal pladser i
kirken.

FREDAG DEN 23. AUGUST KL. 18.00-20.00
Grill-aften for store og små
på kirkepladsen ved Østerhåb Kirke.
Vi stiller grill og varme kul
til rådighed samt et sted

at sidde – medbring selv
maden og for en sikkerheds
skyld et ekstra tæppe eller
stole til børnene at sidde på.
Øl, vand og is kan købes.

Alle er velkomne – forhåndstilmelding er ikke
nødvendig. I tilfælde af
regn aflyses arrangementet.

LØRDAG DEN 24. AUGUST - med start kl. 10.30 ved søen på Østerhåb Kirkegård
QR-løb – et
anderledes
orienteringsløb
for hele
familien med fortælling,
små opgaver, lette forfrisk-

ninger og en præmie til
vinderen.
Det er gratis at deltage; det
kræver blot, at man medbringer en mobiltelefon
med en app, der kan læse
QR-koder.

Aht. planlægning af individuelle starttidspunkter vil
vi gerne have en tilmelding
senest mandag den 12.
august til Anne Assenholt
på aa@km.dk.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
Juli
7. 6.s.e. trinitatis
14. 7.s.e. trinitatis
21. 8.s.e. trinitatis
August
4. 10.s.e. trinitatis
11. 11.s.e.trinitatis
18. 12.s.e.trinitatis

Torsted Kirke
kl. 11.00 LH
kl. 11.00 LH
kl. 11.00 AA

kl. 11.00 JGH
kl. 11.00 JGH
kl. 11.00 AA

Kaffe på Skovmøllen – på årets sogneudflugt
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Juli
28. 9. s.e. trinitatis

kl. 11.00 AA

August
25. 13.s.e.trinitatis

kl. 11.00 LH

LH
AA
JGH

Litten Hjorth
Anne Assenholt
Jørgen G. Hansen

Tjenestefri
Anne Assenholt har ferie fra den 1. til den
15. juli og fra den 29. juli til den 12. august.
Litten Hjorth har ferie fra den 15. juli til
den 12. august.

Arrangementer
August
14. Menighedsrådsmøde
i Sognehuset kl. 18.00
22. Koncert med
Anne Dorte Michelsen
i Østerhåb Kirke kl. 19.00
(se side 3 i bladet).

23. Familie-grill

på pladsen om
Østerhåb Kirke
kl. 18.00-20.00
(se side 3 i bladet).
24. QR-kode-løb
med start ved søen på
Østerhåb Kirkegård
kl. 10.30 (se side 3 i bladet).

28. Landemodegudstjeneste

i Århus Domkirke kl. 10.00
29. Lyng-tur

kl. 9.30 – kl. ca. 15.00
fra parkeringspladsen ved
Sognehuset, Ørnstrupvej 23
(se notitsen nedenfor).

KONFIRMATIONER I ØSTERHÅB KIRKE 2015:
Søndag den 26. april
kl. 11.00:
Bankagerskolens 8.c.
ved NN

Bededag den 1. maj
kl. 11.00:
Torstedskolens 8.b
ved Anne Assenholt

Bededag den 1. maj
kl. 9.00:
Torstedskolens 8.a
ved Anne Assenholt

Søndag den 3. maj
kl. 9.00:
Torstedskolens 8.c
ved NN

Søndag den 3. maj
kl. 11.00:
Torstedskolens 8.d
ved NN

LYNGTUR 2013
Torsdag den 29. august
kl. 9.30 er der afgang
med bus fra Sognehusets
parkeringsplads. Vi kører
til Ry-egnen, hvor vi
bl.a. skal besøge Ferskvandsakvariet og Øm
Kloster. Vi skal også spise

frokost og drikke kaffe i
det grønne – og så bliver
der naturligvis mulighed
for at plukke en buket
lyng. Turen koster 100
kr., som betales i bussen.
Tilmelding kan ske til
Kirkekontoret i kontorets

åbningstid – senest den
23. august – efter førsttil-mølle-princippet. Vi
forventer at være hjemme
igen ca. kl. 15. Vel mødt!
			
Præsterne ved
Torsted Kirke
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Israel 2013 – stemningsbilleder
fra årets sognerejse

på
Fiskedræt
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Sø.
Genesaret

et beduin
-telt.

Tak!
Mit første job som sognepræst i Folkekirken var
hos jer! Jeg husker tydeligt
min første dåb, min første
vielse, min første begravelse og ikke mindst mine
første konfirmander. Ja,
I har alle sammen sat jer
spor hos mig, og Torsted
Sogn har for altid en stor
plads i mit hjerte.
Jeg har været meget glad
for og stolt af at være sognepræst i Torsted, og jeg
føler mig både privilegeret
og båret af stor velvilje. Der
er sket rigtig mange ting
i de seks år, jeg har været
her. Jeg har været med til
at udbygge de kirkelige
aktiviteter med Gud og
Pasta, Babysalmesang,
minikonfirmander, ”Smut
forbi” mv. Der er kommet
nyt sognehus, ny kirke
og ikke mindst en masse
nye kirkegængere! Jeg har
været omgivet af dygtige
og gode kolleger og medarbejdere og et engageret
menighedsråd. Derfor kan
man måske også med rette
spørge: ”Hvorfor så søge
væk”? Men nogle gange
er det sådan, at livet slår
nogle smut, man ikke
havde regnet med, og i det
her tilfælde blev der slået

en stilling op, som jeg bare
måtte prøve at søge. Jeg
havde egentlig ikke noget
ønske om at søge væk, men
samtidig var det også nu,
jeg skulle rykke, hvis jeg
skulle have mulighed for
at prøve at være præst et
andet sted end Torsted.
Og tilfældet og en masse
andre faktorer gjorde, at
jeg fik stillingen, og nu
er jeg så privilegeret, at
jeg rejser fra et dejligt
sted med en god historie
i ryggen og bliver modtaget et lige så fint sted med
mulighed for at skabe nye
gode historier; og selvom
det er vemodigt at sige farvel, så glæder jeg mig også
til det nye, som venter.

Jeg vil gerne sige en stor
tak til alle i Torsted: børn
og voksne, unge og ældre,
alle som jeg har været i
berøring med rundt i
sognet i sorg og glæde.
Tak, fordi I tog rigtig godt
imod mig, lukkede mig
ind i jeres liv og gav mig de
bedste muligheder for at
virke som præst i sognet.
I har været med til at gøre
mig til den præst, jeg er.
Tak!
Anita Fabricius
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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)
Email: torsted.sognhorsens@km.dk - Tlf.: 7564 2364 – Fax: 7564 2330
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, provst Litten Hjorth
Ørnstrupvej 33 - Tlf.: 7564 1818 – Fax: 7564 8612 - Email: lhj@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Anne Assenholt
Kirsebærhegnet 33 - Tlf.: 7564 1305 - Email: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.
Præsteværelset tlf. 75642345.
Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo
Tlf. 4014 2364 - Email:lgrb@km.dk
Graver Hans Jørgen Christensen træffes bedst på tlf. 2257 7098
(bedst kl. 14-15) eller på kirkegården man.-fre. - Email: hjc@km.dk
Organist Kristine Nissen - Tlf. 9721 7055. Email: krni@km.dk
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