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Til at lyse
for vor fod
Det er nytårsaften, og Hans
går gennem skoven mod
sine bedsteforældres hjem.
Han skal gå med nytårshilsen og gaver fra sine
forældre - en julekage og et
helligtrekongerslys.
Og på vejen farer han vild.
Vejen ser helt anderledes ud,
nu hvor det er helt mørkt,
og han ved ikke, hvor han
er, og hvor vejen er blevet
af. Han er faret helt vild i
den mørke skov, hvor knap
stjernerne lyser.
Da ser han et lys mellem
træerne, og han begynder
at vandre efter det. Da han
kommer nærmere, ser han,
at tolv mænd sidder rundt
om bålet. Stille og alvorlige
som konger sad de og stirrede ind i gløderne. Nogle af
dem havde kroner af is og
kogler, andre havde kranse
af grønne kviste, blomster
og gyldne aks rundt om
panden. Den ældste holdt en
stav i hånden. Det var ham,
der passede ilden. Endelig
vendte den gamle hovedet
mod Hans og sagde: Kender
du os? Det skulle jeg nok
mene, sagde Hans. Og så
sagde han den remse, han
havde lært af sin bedstefar.
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Januars isskæg
Knager i husvæg.
Den klare februar
Kommer på sneskorpe bar.
Marts går med tø
Rundt om laden med hø.
Med regn og med sil
Står i døren april.
Maj kukked´ gøgene.
Tak for besøgene.
Juni træder dansen
Med midsommerkransen.
Juli har strå
Så lange som så.
I august får vi frugt.
Se, hvor meget og smukt!
September dit aks
Bøjer han straks.
Oktober står gylden
Plukket er hylden.
November er rusk
Ribber hver busk.
I december har advent
Vort julelys tændt.
Den gamle nikkede med
staven. Du kender os, og vi
kender dig. Vi kan bruge en
hånd. Ilden er blevet lille.
Om lidt giver jeg staven
til bror januar. Og så skal
du smutte ind under hans
kappe. Så kommer du derhen, hvor nytåret stiger ned
fra stjernerne. Skynd dig da
frem med helligtrekongerslyset og hent ild til os. For
om lidt går den gamle ud.
I det samme begyndte det
at runge overalt. December

hævede staven. Og Hans
sprang ind under januars
kappe. Og da kom stjernelysende dalende ned mod
jorden med det nye år. Og
sandelig. Da Hans så efter,
havde lysene fra himlen
selv tændt helligtrekongerslyset. Hans skærmede for
flammen, så det ikke blæste
ud. Da var der kun en lillebitte glød tilbage i tolvmånedersbålet. I det samme
gav december staven til
januar. Så tog januar lyset,
som Hans holdt frem, satte
det hen i bålet og sagde:
Det gamle år er gået til ende
Vi takker Gud for alt, hvad
det gav.
Gud velsign vor ild og lad
den brænde,
Gud velsigne også vor
styrestav.
Og da forsvandt de tolv
mænd for Hans’ øjne, men
over ham lyste stjernerne og
særligt en skulle lede ham
igennem året:
Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddomsord det
klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.
Litten Hjorth

Nyt menighedsråd
Det nye menighedsråd har
afholdt konstituerende møde
den 29. november 2012.
Menighedsrådet består af :
Gurli Aksglæde Hokland
(formand)
Jette Christensen (kasserer)
Ruth Hedegaaard
Jørgen Rye Pedersen
Ole Højbjerg (kirkeværge)
Dorte Røjkjær Rasmussen
Jesper Rasmussen (næstformand og kontaktperson)
Anne Grethe Fyrstenberg
Hans Aage Nielsen (var
fraværende)

Jane Buchreitz
Katrine Anker-Møller
Nielsen
Karen Sandal Mark Pedersen
Ruth Møller (suppleant)
Litten Hjorth

Anne Assenholt
Anita Fabricius
I næste nummer af kirkebladet bringer vi en præsentation af de nye menighedsrådsmedlemmer.

”Tilgængelighedsprisen 2012”
til Torsted Sognehus
Den 3. december 2012 var
det FN’s internationale
Handicapdag. Handicaprådet i Horsens Kommune

havde valgt at sætte fokus
på vilkårene for mennesker
med handicap i forbindelse
med uddelingen af ”Tilgæn-

gelighedsprisen 2012”.
Det er en stor glæde, at
prisen gik til Torsted
Sognehus. Tak til formand
for diabetesforeningen
Jens Christian Jensen, som
havde indstillet Sognehuset.
Formanden for Handicaprådet Charlotte Juhl Andersen
overrakte prisen til menighedsrådsformand Gurli Hokland i overværelse af bl.a.
borgmester Peter Sørensen
og bestyrelsen for Handicaprådet. Det synlige bevis er
en flot skulptur fremstillet
af stenhugger Filip Møller.
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Vi er hinandens verden...
Den første gang lød spørgsmålet: Lav et billede, der
beskriver, hvad I finder, når
I åbner kirkedøren.

Bankager opgave 1.

”Vi er hinandens verden”,
sådan lyder overskriften for
den konkurrence som 8.c,
fra henholdsvis Bankager- og Torstedskolen, er
tilmeldt.
I løbet af deres konfirmationsforberedelse får de 5
gange udstukket et spørgsmål, som de skal besvare
ved hjælp af et billede, en
videooptagelse, et lydklip
eller lignende.

Kreativiteten har været
stor! 8.c fra Torstedskolen
stillede sig alle op i den
åbne kirkedør, stregede
brandmyndighedernes
anvisning om, at der max.
måtte opholde sig 140 personer i kirken, ud og lavede
et nyt skilt med teksten:
”Plads til alle”.
8.c fra Bankagerskolen lavede en hel billedeserie om
ordet ”fred”. Først blev vor
tids våben, i form af mobiltelefoner, lagt i våbenhuset,
der blev grebet en salmebog
og sunget salmer, der var
altergang og velsignelse,
og sidst men ikke mindst
brugte de sig selv og hinanden som bogstaver til at
skrive netop ”fred”.
I skrivende stund arbejder vi ihærdigt på næste
opgave. Den handler om
dåben, og vi skal igen med
ét billede beskrive, hvad
vand kan…
Du kan følge med i vores
besvarelser ved at gå ind
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på www.konfirmation.
folkekirken.dk og klikke på
”konkurrence” og derefter
på de enkelte opgaver. Har
du lyst til at stemme på
netop vores besvarelse, skal
du blot trykke på stjernen
under billedet. Status på
opgave 1 er, at vi ligger på
anden og tredjepladsen,
hvilket vi er ret godt tilfredse med.
Ingen konkurrence uden
præmie. Hvis vi vinder (og
det går vi absolut efter), så
er hovedpræmien en koncert med det danske band
”Hymns from Nineveh”.
Så klik ind og hjælp os til
en god fælles oplevelse!
Anita Fabricius

Torsted opgave 1.

Hvad med begravelsen når jeg ikke er medlem?

Ja, det ville være rart, hvis
de, der har meldt sig ud
af folkekirken, fortalte
deres nærmeste om det.
Samtidig med, at man
melder sig ud, fraskriver
man sig retten til kirkelige
handlinger som begravelse
og vielse. Det bliver man
oplyst om ved udmeldelsen; de fleste steder endda
skriftligt. En udmeldelse
indebærer derfor, at en
præst ikke medvirker ved
ens begravelse.
For nylig skildrede dagbladet Politiken, hvorledes en
søn fik et chok, da det viste
sig, at hans afdøde far ikke
var medlem, og han derfor
ikke kunne få en præst til
at begrave sin far. Det er

i forvejen hårdt at miste,
men hvis man også samtidig skal til at arrangere en
handling, som kirken har
et fint ritual for og finde
et rum, hvor handlingen
kan foregå, lægger man
et urimeligt pres på sine
efterladte. Havde man blot
fortalt det i forvejen, havde
der være god tid til at planlægge forløbet.
Nogle mener, at præsten
da bare kan sige ja til at
begrave, når nu de efterladte gerne vil have det.
Men så enkelt er det ikke,
for det er præstens forpligtelse at tage hensyn
til afdødes ønske, og en
udmeldelse af folkekirken
må opfattes som et ønske

om at blive fri for kirke og
præst. Præsten ønsker ikke
at begå overgreb mod den
døde, men tager gerne en
samtale med de pårørende
om, hvad man så kan gøre.
Tidligere skete de fleste
udmeldelser i protest mod
kirken eller dens præster, eller fordi man blev
medlem af et andet trossamfund eller måske blot
slet ikke troede. Det gjorde
tingene forholdsvis enkle.
Men i dag ser vi, at især
yngre mænd melder sig ud
af økonomiske grunde, og
mange tror, at det ikke har
nogen konsekvenser.
Bortset fra, at det udløser
en stor ekstraregning, når
man som ikke-medlem
skal begraves, fordi man
ikke har betalt kirkeskat,
så udløser det tillige tårer
hos ens nærmeste, fordi
man ikke har ret til den
kirkelige betjening, som
man troede.
Så hvis du har meldt dig
ud, skal du være klar over,
at det har nogle følgevirkninger, og elsker du dine
nærmeste, bør du fortælle
om din beslutning og derved skåne dem for chokket
den dag, det bliver aktuelt
– det er nemlig ikke kun
gamle mennesker, der dør.
Litten Hjorth
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Januar
1. Nytårsdag
6. Helligtrek. søndag
13. 1. s. e. h. 3 k.
20. Sidste s. e. h. 3 k.
27. Septuagesima

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

Februar
3. Sekagesima
10. Fastelavn
17. 1. s. i fasten

kl. 11.00 AA
kl. 11.00 AF
kl. 11.00 LH

Marts
3. 3. s. i fasten

kl. 11.00 AA

*
**
k

AF*
AA
AF
LH
AA+AF**

Indsamling.
Minikonfirmanderne medvirker.
Kirkefrokost

Januar
1. Nytårsdag
10. SMUT FORBI
13. Døvegudstjeneste
			
27. Septuagesima
29. Gud og Pasta

kl. 11.00 AF*
kl. 17.15 AA
kl. 14.00
v. Irene Schjødt
kl. 11.00 AA k
kl. 17.00 AA

Februar
6. SMUT FORBI
24. 2. s. i fasten
27. Gud og Pasta

kl. 17.15 LH
kl. 11.00 AF k
kl. 17.00 AF

LH
AA
AF

Litten Hjorth
Anne Assenholt
Anita Fabricius

Tjenestefri
Anne Assenholt har ferie fra den 9. til den
18. februar.
Anita Fabricius har ferie fra den 11. til den
18. februar.
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Arrangementer
Januar

8. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i sognehuset:
Steen Espersen: ”Alberti”.
17. Sogneaften
med Flemming Rishøj om
Sprogø og Livø – De farlige
kvinders ø og de uartige drenges
ø. Kl. 19.30 i sognehuset.
22. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i sognehuset:
Henriette og Anders Laursen Hald:
”En tur til Tyrol i ord og billeder”.
24. Filmforum
kl. 19.00 i sognehuset.
Vi viser filmen: ”The Tree”.

Februar

5. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i sognehuset:
Martin Mogensen: ”To år med
Sirius-patruljen”.
19. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i sognehuset:
Kåre Sundmark: ”Hvad er der i
pillerne? – en forbrugervejledning.
21. Filmforum
kl. 19.00 i sognehuset.
Vi viser filmen ”Når kirsebærtræerne blomstrer”.
24. Koncert i Østerhåb Kirke
med det århusianske
Klezmorkester.

28. Sogneaften
med Jacob Rönnow, der som optakt til den årlige indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp fortæller
om sine rejser til Sydindien.
Kl. 19.30 i sognehuset.

BØRNEKORET
mødes hver onsdag kl.
14.30-15.45 i Østerhåb
Kirke.
Voksenkoret øver
igen i februar og marts,
nærmere oplysninger
herom ved organist
Kristine Nissen.

MINIKONFIRMANDER
Fra torsdag den 10. januar
har 3.c og 3.d mulighed
vor at være minikonfirmander.
Vi mødes i Østerhåb
Kirke 8 torsdage fra
kl. 14.00-15.30 første
gang er torsdag den 10.

januar og sidste gang
torsdag den 7. marts
(vi holder vinterferie i
uge 7). Søndag den 27.
januar kl. 16.00 medvirker minikonfirmanderne ved gudstjenesten
i Østerhåb Kirke.

BABYSALMESANG
Vi mødes i Østerhåb
Kirke onsdag den 23.
januar kl. 11.00-12.00

til et forløb på seks
gange. Sidste gang er
onsdag den 6. marts.
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Uglekasse i Østerhåb Kirke
hensyn til jeres sårbarhed.
Er det derfor ikke fantastisk,
at jeg som ny kirke har sans
for din historie og byder
dig: ”Velkommen tilbage,
Athene noctua!”

Siddende kirkeugle.

Athene noctua - kirkeugle
(Athene (græsk) den græske
gudinde for visdom).
Tidligere også kaldet
Minervaugle og stenugle.

Tænk, at din art i århundreder har boet i næsten
hvert eneste kirketårn i
landet og har været den
mest udbredte ugleart indtil
1960´erne, hvorefter jeres
Kom kirkeugle! Jeg har fået antal gik stærkt tilbage. Nu
en uglekasse installeret i
udgør I kun 50 - 60 overmit klokkerum og venter
levende par, der fortrinsspændt på, at du kommer
vis bor i Himmerland, et
forbi på din vej fra Himmer- enkelt par ved Randers og
land til Sønderjylland.
et ukendt antal i SønderjylHold øje med en hvid terland. Det vil derfor være
ningeformet kirke i et pardejligt, om du kan finde vej
celhusområde i den sydlige til Østjylland, så vi også her
del af Horsens.
kan få gavn af din visdom!
Jeg hedder Østerhåb Kirke.
Blandt årsagerne til jeres
Selve navnet giver håb, også tilbagegang er ændringer
for dig kirkeugle, der er så
i landskabet og brug af pestærkt truet af tilbagegang i sticider, så fødegrundlaget
Danmark.
er forringet. Samtidig er det
Her i Torsted vil Menigblevet svært for jer at finde
hedsrådet hjælpe dig, så dit
redemuligheder. Hule træer
navn kan få sin oprindelige er fældede, og kirketårne
betydning tilbage.
lukkede uden, at der er taget
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Hvor vil det være skønt, om
du en dag kommer flyvende
og opdager det 7 x 7 cm.
store hul, der er savet ud
til dig i mit lyddæmpende
plexiglas. Et fint hul med
afrundede kanter tilpasset
dit taljemål.
Ud for indflyvningshullet er
der en lille entre, så du kan
flyve direkte ind i kassen.
Derved undgår du at blive
beskyldt for at sprede dine
fækalier og gylp i mit fine
klokkerum.
Dernæst er der et 12 cm
bredt rum, en såkaldt mårUglekasse i Østerhåb Kirke.

sikring, og inderst ligger
selve reden eller dagligstuen, om du vil, med en
længde på 60 cm. Den er
behageligt foret med halm
og stor nok til både dig og
de tre unger, du forhåbentlig får af hensyn til din arts
overlevelse. Misforstå mig
nu ikke, du er også velkommen som enlig ugle. Endelig
er der boret små huller
i gavlene, så luften kan
cirkulere og skabe et godt
indeklima i lejligheden.
Endnu en specialitet er
mine fornemme, franske
klokker, der bliver dine nærmeste naboer. Du vil komme til at nyde deres kalden,
din rytme vil blive tilpasset
deres, og du vil føle tryghed
ved deres poetiske inskriptioner og gyldne glans!

Uglekasse i
klokketårnet.

gende områder med å og
engdrag ved Bygholm
Landbrugsskole ligger ikke
så langt fra mig. Der er en
stor grønsvær tæt på, også
kaldet Kælkebakken, samt
Børneskoven med et par
fugtige områder. Det bedste
bliver dog min kirkegård,
der er ved at blive anlagt.
Der kommer en fin lille
sø, skovbeplantning med
et mylder af forårsløg og
et åbent græsområde med
udsigt ud over marker og
Da du tilhører den mindste hegn. Kirkegården bliver
omkranset af en mur, som
ugleart i Danmark, vil der
gør, at du kan få dit terikke være konkurrence fra
ritorium indrammet, så du
andre ugler - men skynd
dig, der kan komme en stær kan synge dit langstrakte
”Goook” : Her er mit rige!
før dig!
(Frit oversat)
Når du flyver ind over
Jeg vil glæde mig til at se dig
Torsted Vest, passerer du
flere områder, der kan blive sidde og filosofere på muren
attraktive jagtmarker. Du vil eller i et træ i nærheden,
med lethed kunne finde dine årvågent lurende, skuende
livretter som regnorme, bil- med dine rynkede øjenbryn
ler, ørentvister, en frø i ny og og store gule øjne.
næ, en mus og måske en lille Du vil opholde dig i nærfugl, når vinteren er over os. heden af din rede hele året,
for et af dine karaktertræk
Bygholm Sø og de nærlig-

er trofasthed både over for
dit sted og din mage. En
trofasthed, som jeg ved, menighedsrådet vil gengælde
med stor omsorg for dig.
Hvem ved, måske vil
også de lokale grundejere
belønne dig. Det kan bl.a.
være med græsvolde og
bælter med ukrudt til gavn
for både dig og den lille flok
agerhøns, der kæmper for at
overleve i mit nærområde.
Gør dig klar, kirkeugle, din
bolig står parat til at modtage
dig. Jeg forventer, du flyver
fra Himmerland, når foråret
kalder. Sørg for hele tiden, at
din venstre vinge peger ud
mod vandet, og du vil på et
tidspunkt få øje på mig, en
hvid terning i landskabet.
Flyv blot nærmere, og du vil
opdage mine herligheder!
Jane Buchreitz
Tak til projekt ”Red Kirkeuglen” og Benny Kristensen
for opsætning af uglekassen.
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gen blev der serveret kaffe og
rundstykker i våbenhuset,
hvor snakken gik livligt, og
alle gav udtryk for stor begejstring for initiativet.
Klokken 17 kaldte kirkeklokkerne for anden gang
til ”Spil Dansk”. Her havde
Børnekoret gav med fagter og bevægelser udtryk for stor sangglæde.
sognepræst Anita Fabricius
planlagt et fyraftensforløb for hele familien. Der
blev sunget danske salmer
afvekslende med fortælling
om baggrunden for de valgte
En ny tradition har set daer, at musikken skal være
numre. Til sidst sluttede
gens lys i Torsted.
danskproduceret.
kirkens børnekor under
Torsdag den 25. oktober blev Der afvikles rigtig mange
ledelse af organist Kristine
et nyt projekt søsat i Torsted
forskellige arrangementer
Nissen med at synge ”Jeg har
Sogn: Vi kom med på ”Spil
rundt om i landet denne dag. en glæde”. Herligt at opleve
dansk-vognen”. Menigheds- I Østerhåb Kirke inviterede
den glæde de sangglade piger
rådet havde foreslået, at
man til ”Morgensang” kl. 9,
udstrålede.
kirken også skulle være med hvor sognepræst Litten
Der er forhåbentlig blevet
til at markere musiklivets
Hjorth introducerede de
skabt en ”Spil Dansk” –
årlige fest. Præster og ansatte udvalgte sange fra Højskole- tradition i Østerhåb Kirke.
bakkede straks positivt op
sangbogen. Organist Kristine Kirkerummet er perfekt til
om ideen, og man planlagde Nissen spillede til sangene.
sang og musik, og næste år
to forløb.
Desuden fik vi også lov til at vil vi også kunne glæde os
Men hvad er ”Spil Dansk
høre tre mindre danske orover det nye orgel.
Dagen” i grunden? Dagen
gelstykker. Efter morgensan- Gurli Hokland
har siden starten i 2001 været
Børnekoret gav med fagter og bevægelser udtryk for stor sangglæde.
en fast tradition i dansk
musikliv. Formålet med dagen er at samle den danske
befolkning på tværs af alle
skel gennem den danske
musik. Der skal sættes øget
fokus på den danske musik
ikke blot denne dag, men
hele året. Alle kan være med,
da ”Spil Dansk Dagen” er for
alle aldre. Det eneste krav

”Spil Dansk Dagen” i
Østerhåb Kirke
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Hvis vi får lov….

Masser af stearinlys. Puder
og tæpper så man sidder
blødt og kan putte sig.
Moderne musik. En (meget)
kort prædiken. Flere skal
have lov til at sige noget.
Salmesang. Orgelspil. Altergang. Velsignelse. Ristede
skumfiduser over bål.
Alt sammen stikord til,
hvordan 8.c fra Torstedskolen ville lave gudstjeneste,
hvis de fik lov. Og det fik de!
Østerhåb Kirke blev en
mørk novembereftermiddag pyntet op med et væld
af levende lys. Hen over
bænkene lå puder og tæpper, og efterhånden som
konfirmander, forældre og
søskende ankom, så man
dem sidde både godt og
afslappet.
Efter lidt orgelspil og en
bøn fra hjertet startede en

at lytte- og falde i staver til
og naturligvis den obligatoriske velsignelse at gå hjem
på, spiste vi sandwich og
ristede skumfiduser over bål
ude foran kirken.
Konfirmanderne fik lov!
Og dagen igennem lagde de
sjæl og kræfter i deres helt
egen gudstjeneste. Og den
blev derefter. Det var en virkelig god oplevelse, og da vi
forlod kirken var vi mange,
der havde samme tanke:
”Øv, er det allerede slut?”.
Anita Fabricius

konfirmand computeren
og Nephews ”Hjertestarter”
blæste os alle sammen blidt
i gang. I stedet for en prædiken lavede vi i fællesskab
”bibel mash-up”. En næsten
rytmisk oplæsning af Bibelen med omkvædet ”Gud er
kærlighed”.
Efter altergang og salmesang, mere moderne musik

SOGNEINDSAMLING 10. MARTS 2013
Søndag den
10. marts
2013 samler
Folkekirkens Nødhjælp ind til
deres arbejde mod sult
blandt verdens fattigste.
Har du lyst til at være
indsamler så meld dig

hos Anne Assenholt
(aa@km.dk) eller mød op
i sognehuset, Ørnstrupvej 23 kl. 12.00. Vi giver
en bid brød, og der er
kaffe på kanden efter
indsamlingen. Indsamlingen slutter kl. 15.00.
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Hvor henvender
jeg mig?
Dåbsgudstjeneste
tilbydes lørdag før sidste
søndag i måneden kl. 11
i Østerhåb Kirke – dog
første lørdag i kvartalet i
Torsted Kirke.
Gudstjenesten er offentlig.
Sidste søndag i måneden
ingen dåb under
højmessen.
Kirkebilen
kører til alle gudstjenester.
Bestil Hedensted Taxa på
7589 2444 man.-fre.
mellem 8 og 17.
Afbestilling – men ikke
bestilling – kan også ske
lørdag på samme nr.

Kirkekontoret, Ørnstrupvej 23 (v. Torsted Kirke)
E-mail: torsted.sognhorsens@km.dk
Østerhåb Kirke, Gravengårdsvej 10
Kordegn Ove Bruun - E-mail: okbr@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. 7564 2346 (Sognehusets køkken) - 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
“Torsted Kirke & Sogn”
udgives af Torsted menighedsråd.
Redaktion: Anita Fabricius (ansv.), Litten Hjorth, Gurli Hokland og
Jesper Rasmussen.
Deadline: Næste nummer udkommer den 26. februar 2013.
Stof skal være redaktionen i hænde senest den 15. januar 2013
på e-mail: afa@km.dk
Oplag: 4.750 eksemplarer
Design og tryk: Grafisk Horsens – 7562 8888
Ved udeblevne kirkeblade rettes henvendelse til
Reklamationsafdelingen tlf.: 7585 8411 – 2

