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Kom forbi Sognehuset og se vores
nye, spændende
fotostater med
Østerhåb Kirke. Jane
Buchreitz har taget
billeder af hele
byggeprocessen.
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Dagene længes, vinteren strenges...
... sådan synger vi med
Brorson. Og vi synger som
regel salmen omkring
kyndelmisse eller KjørmesKnud, hvor vinteren for alvor slår sin knude. Dagene
længes ... og dermed mener
vi, at dagene bliver længere.
Vi længes også – men i den
forstand, at vi ser frem til
igen at mærke solens lys og
varme.
Kyndelmisse betyder
lysmesse, og ordet stammer fra det latinske Missa
Candelarum.
Vi kan ikke leve uden lyset, hverken naturens eller
det himmelske lys.
Lyset er centralt i kristendommen. For nogle uger
siden talte jeg med mine
konfirmander om skabelsen, og vi læste de første
sider i 1. Mosebog. Jeg
spurgte, om der var noget,
de undrede sig over i den
forbindelse. Og vi talte
blandt andet om, at skabelsesberetningen svarer på,
hvorfor verden er blevet
skabt, mens videnskaben
svarer på, hvordan verden
er blevet skabt. Men vi
talte også om lyset... For
det fortælles, at lyset blev
skabt allerede på den første
skabelsesdag, mens solen,
månen og stjernerne først
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kom til på den fjerde dag i
skabelsesprocessen(!)
Bibelen vil altså fortælle, at
der er et andet lys, end det
vi ser i naturen. Bag naturens lys er der et guddommeligt lys, som kan sprede
vores mørke – og dette lys
er det første og det mest
grundlæggende i verden.
Det er dette lys, vi fejrer
ved kyndelmisse. Vi fejrer,
at lyset er kommet og stadig kommer til verden...
Anne Assenholt.

Fornyelse i højmessen

Tirsdag den 3. februar
kl. 19.00 holder vi kyndelmissegudstjeneste i
Torsted Kirke – og efter
gudstjenesten er der
pandekager i Torsted
Sognehus. Alle er velkomne.

Lys mod himlen...

Iben Krogsdal holder sogneaften i Torsted Sognehus torsdag den 5.
februar kl. 19.30 – om sine moderne salmer

Højmessen er den gudstjeneste, som finder sted i
kirken om formiddagen
på søn- og helligdage. Når
stavelsen høj indgår i ordet
højmesse, så er det et vink
om, at denne gudstjeneste ikke alene indeholder
salmer, bøn, læsninger,
trosbekendelse, prædiken
og orgelmusik – den har
også mulighed for dåb og
nadver, som er de særligt
højtidelige elementer i en
gudstjeneste.

Højmesseordningen, som
vi bruger nu, er ”autoriseret ved kgl. resolution af 12.
juni 1992”. Det ligger mere
eller mindre fast, hvordan
højmessen skal forløbe,
men der er mulighed for at
justere enkelte steder, og
det har vi gjort i Torsted
Sogn. Ændringerne er
trådt i kraft den 1. søndag
i advent, hvor vi også tog
hul på det nye kirkeår.
Ændringerne er små, men
alligevel mærkbare. Der

er ikke længere tre, men
to læsninger fra Bibelen
i løbet af gudstjenesten.
Menigheden siger trosbekendelsen sammen; det
betyder samtidigt, at vi
ikke længere siger trosbekendelsen i fuld længde
ved hver enkelt dåb, men i
stedet bruger en forkortet
tilspørgsel ved døbefonten.
Vi kan derfor nu have tre
og ikke bare to dåb i løbet
af højmessen. Det er også
besluttet, at vi fremover vil
introducere en ”månedens
salme”, så vi kan få udvidet
vores salme-repertoire. Og
under altergangen vil der
blive sunget nadversalmer.
I december var månedens
salme Holger Lissners ”Nu
svøber kulden sig om træer
og kviste”. I januar har
vi valgt en salme af Iben
Krogsdal. Iben Krogsdal
holder sogneaften i Torsted
Sognehus torsdag den 5.
februar kl. 19.30. For det er
ikke blot højmessen men
også salmerne, som kan
have brug for fornyelse.
Iben Krogsdal er optaget
af, hvad det vil sige at være
kristen i en moderne virkelighed – og det afspejler
sig i hendes salmer. Det
bliver et salmesangsforedrag, hvor vi også skal
synge en masse. Vel mødt!
Anne Assenholt.
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Et år er gået ...

... siden Litten Hjorth rejste
fra Torsted Sogn. Gurli
Hokland og Anne Assenholt har besøgt hende i
hendes nye hjem i Odense
til en snak om pensionistlivet. Litten og hendes
mand, Sten, har fået en
dejlig og stor lejlighed i
en stille gade i den indre
by. Man fornemmer med
det samme, at de er faldet
godt til: De har fået hver
deres kontor, flyglet har
sin egen lille stue, og vi får
plads i sofaen i den store
stue. Man fornemmer også
med det samme, at de har
fået bedre tid: Vi bliver
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budt på kaffe og æblekage
med flødeskum og ”russisk
marmelade” som pynt.
Den russiske marmelade
har Litten selv lavet. Det
er et projekt, som har taget
flere dage, men det har
været umagen værd.
I bedste Søren Ulrik
Thomsen-stil har vi besluttet at spørge til det værste
og det bedste ved pensionisttilværelsen, men det
bliver hurtigt klart, at der
faktisk primært er tale om
det bedste. Litten nyder,
at hun selv kan bestemme
over sin tid: ”Det begynder så tidligt i vores liv, at

kestret, kunstmuseet og
biblioteket også. Litten
og Sten er flittige brugere
af byens kulturliv – og
biblioteket har også åbent
om aftenen. Der er bl.a. et
fantastisk musikbibliotek
med et godt udvalg af jazz,
og hjemme har de allerede
en masse bøger liggende,
som skal læses. På Littens
bogbord ligger Mikael
Wivels ”Kunsten i kirken”,
noveller af Pia Juul og romaner af Jussi Adler-Olsen

andre og andet bestemmer,
hvad vi skal gøre hvornår,
og derfor vil jeg heller
ikke længere hænge i en
klokkestreng”. Hun sover
længe og sidder længe med
morgenmaden, mens hun
læser Politiken. Den bliver
ofte hen ad middag, inden
dagens pligter får lov til at
banke på. Så skal der gøres
rent, laves mad og handles, men det er sjældent, at
bilen kommer ud at køre,
fordi de bor så centralt.
Det er ikke bare købmanden, som ligger lige om
hjørnet. Det gør teatret,
biografen, symfonior-

og Helle Helle. ”Nu kan
jeg læse i ét flow”, fortæller
hun. ”Tidligere blev det
kun til brudstykker efter
en lang arbejdsdag, og det
ødelagde læseoplevelsen”.
Litten har løst sognebånd
til domprovsten i Odense,
Henrik Wigh-Poulsen,
(som også er kandidat
til bispesædet i Århus,
red.). Men selv lufter hun
kun sin præstekjole, når
hun deltager i den årlige
landemodegudstjeneste.
Hun har sagt nej til alle
gudstjenester og kirkelige
handlinger, og hun savner
ikke at virke som præst.
”Jeg var blevet mæt – og
træt. Jeg har ikke længere
fysikken til det”, siger hun,
”men jeg har fået lov til at
prøve så meget”. Det sidste
år som præst, vidste hun
selv, at hun snart skulle
stoppe – og derfor tog hun

gradvist afsked, når det for
eksempel var sidste gang,
hun var på provstesyn,
sidste gang hun holdt julegudstjeneste, eller sidste
gang hun stod for provstikonvent. Men hun får
stadig tilsendt kirkebladet
for Torsted Sogn og følger
med på sidelinjen.
Mens vi har drukket kaffe
og spist æblekage, er det
blevet mørkt udenfor. Vi
skal hjem til Torsted igen,
mens Litten er faldet godt
til i Odense.
Gurli Hokland og
Anne Assenholt.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke
Januar
1. Nytårsdag
4. Helligtrekonger
11. 1.s.e. H3K
18. 2.s.e. H3K

Arrangementer

Torsted Kirke
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

AA*
SH
SH
AA

Februar
1. Septuagesima
8. Seksagesima
15. Fastelavn

kl. 11.00 AA
kl. 11.00 SH
kl. 11.00 SH

Marts
1. 2.s. i fasten

kl. 11.00 AA K

Januar
25. Sidste s.e. H3K

kl. 11.00 AB k K Å

Februar
22. 1.s. i fasten

kl. 11.00 AB k

*Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med et lille glas i våbenhuset.
k Kirkefrokost efter gudstjenesten
K Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Å Menighedsrådet aflægger årsberetning
i forbindelse med kirkefrokosten.
AB Annette Brounbjerg Bennedsgaard
AA Anne Bro Assenholt
SH Sara Klaris Huulgaard

SOGNEINDSAMLING SØNDAG DEN 8. MARTS 2015 KL. 12.00
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen – og vær med til
at samle ind, når Folkekirkens Nødhjælp holder
sogneindsamling til fordel
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for verdens fattigste. Indsamlingsruterne uddeles i
Sognehuset på Ørnstrupvej
23 – kl. 12. Der er en bid
mad og kaffe på kanden. Vi

slutter senest
kl. 15.
Vel mødt!
Torsted Menighedsråd.

Januar
13. Højskoleformiddag i
Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00.
13. Menighedsrådsmøde i
Torsted Sognehus kl. 18.00.
20. Spis sammen i Torsted
Sognehus kl. 18.00-20.30.
21. Babysalmesang (hold 3)
i Østerhåb Kirke kl. 11.00.
21. Foredrag i forbindelse
med sognerejsen til Rom –
NB! Klostergården
kl. 19.00.
22. Gud og Pasta i
Torsted Kirke kl. 17.00.
25. Koncert i Østerhåb
Kirke kl. 16.00.
27. Højskoleformiddag i
Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00.
28. Babysalmesang (hold 3)
i Østerhåb Kirke kl. 11.00.
29. Minikonfirmander
(3.c+d) i Østerhåb Kirke
kl. 14.15-15.45.

Februar
3. Voksenkor i Østerhåb
Kirke kl. 17.00-19.00.
3. Kyndelmissegudstjeneste i Torsted Kirke kl. 19.00
(med efterfølgende pandekager i Sognehuset).
4. Babysalmesang (hold 3) i
Østerhåb Kirke kl. 11.00.
5. Minikonfirmander
(3.c+d) i Østerhåb Kirke
kl. 14.15-15.45.
5. Sogneaften i Torsted
Sognehus kl. 19.30.
17. Gud og Pasta i Torsted
Kirke kl. 17.00.
18. Babysalmesang (hold 3)
i Østerhåb Kirke kl. 11.00.
18. Menighedsrådsmøde i
Torsted Sognehus kl. 18.00.
19. Minikonfirmander
(3.c+d) i Østerhåb Kirke
kl. 14.15-15.45.
19. Konfirmandforælderaften i Østerhåb Kirke
kl. 17.00 (AA)

19. Konfirmandforælderaften i Østerhåb Kirke
kl. 19.00 (SH)
24. Højskoleformiddag i
Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00.
24. Spis sammen i Torsted
Sognehus kl. 18.00-20.30.
25. Babysalmesang (hold 3)
i Østerhåb Kirke kl. 11.00.
26. Minikonfirmander
(3.c+d) i Østerhåb Kirke
kl. 14.15-15.45.
26. Konfirmandaften i
Østerhåb Kirke
kl. 17.00-20.00.
28. Konfirmanddag på
Aarhus Efterskole
kl. 9.00-22.00 (se særskilt
invitation).
Der gøres opmærksom på,
at dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat fra møderne kan ses på
Torsted Sogns hjemmeside
www.torstedkirke.dk

VI FORTSÆTTER SUCCESEN OG SPISER SAMMEN IGEN…
Alle er velkomne – par
såvel som enlige. Det koster
50 kr. for mad inkl. vand og
kaffe. Tilmelding fredagen
før arrangementet til Ruth
Hedegaard på mobil: 4095
6751 eller til Kirkekontoret
på: 7564 2364.

På menighedsrådets vegne
Ruth Hedegaard
”Spis sammen aftener” i
foråret:
Tirsdag den 20. januar 2015
kl. 18.00-20.30
Tirsdag den 24. februar
2015 kl. 18.00-20.30

Tirsdag den 10. marts 2015
kl. 18.00-20.30
Torsdag den 23. april 2015
kl. 18.00-20.30
Onsdag den 20. maj 2015
kl. 18.00-20.30
Se evt. mere på
www.torstedkirke.dk
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Hvorfor går jeg til...?
Vi har spurgt en række
personer fra Torsted Sogn,
hvorfor de benytter sig
af de forskellige tilbud
ved Østerhåb og Torsted
Kirker. Her er, hvad de
svarede:

Malene Munk-Madsen,
Savannah:

Hvorfor kommer du til
babysalmesang?
Gitte Mortensen, Mathias:

Vi kommer for det sociale
samvær, og det er dejligt,
at Mathias lærer at være
sammen med andre. Han
får en stor oplevelse ud af
musikken og af at være
i kirkerummet sammen
med de andre. Derudover
er det en god og blød indgangsvinkel til kirken... at
den er mere end gudstjeneste om søndagen.

Vi kommer, fordi det er
sjovt at synge. Babysalmesang er en fed måde
at synge og lege i kirken
på og bruge kirkens rum
og klang. Sangene tager
vi med hjem og bruger
derhjemme. Og så er det
hyggeligt for en mor på
barsel at komme ud og
socialisere lidt.

Hvorfor kommer du til
koncert?
Tove Berg:

Hvorfor kommer du til
gudstjeneste?
Michael Munch Kristensen:

For et par år siden indgik
jeg en kontrakt med mig
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selv, om at følge et helt
kirkeår og lære salmerne
at kende. Nu er det blevet
til to år, og jeg er ved
at være igennem begge
tekstrækker (red.: der er to
samlinger af bibeltekster.
Den ene bruges i ulige
år, den anden bruges i
lige år). Derudover er jeg
salmesamler; jeg noterer
alle salmerne, som synges
til gudstjenesterne. Så jeg
har helt styr på præsternes
yndlingssalmer!
Derudover er det dejligt
afslappende at lytte til
orgelmusikken, derfor
kommer jeg også ofte til
”Smut forbi”.

Jeg nyder de alsidige arrangementer og den gode
akustik, der er i vores
smukke kirke. Senest var
jeg til orgel og tenor-koncert med Markus Schäfer
og Ulrik Spang-Hanssen,

men jeg har også glædet
mig over bl.a. Zenobia,
Kammerkoret fra Aarhus
og Anne Dorte Michelsen.
Jeg kunne godt savne lidt
applaus mellem numrene,
men vil gerne bringe en
stor tak til menighedsrådet
for godt arbejde.

Hvorfor kommer du til
højskoleformiddag?
Ruth Hedegaard:

Hvorfor kommer du til
sogneaften?
Anne Rosenmeyer:

Jeg kommer fra en familie,
hvor højskolen betyder
meget. 7 af vi 10 børn har
været på grundtvigsk efterskole, og de tre sidste brødre har været på Grundtvigs
Højskole. Da jeg blev 60,
tænkte jeg, at det kunne
være dejligt at komme til
højskoleformiddag, når
jeg blev pensionist. Der er
mange forskellige foredragsholdere, og så holder
jeg særligt af, at vi synger
fra Højskolesangbogen den
første halve times tid.

Jeg bliver inspireret i
forhold til forskellige,
store dilemmaer, der kan
være i livet – og får nogle
andre synsvinkler. Jeg
har hørt om etik, kærlighed, udkantsdanmark og
underdanmark. Jeg har
mødt forfattere og digtere
og er blevet inspireret til at
tænke i den enkeltes eget
liv – og på hvad fællesskabet kan gøre af godt for
os. Og så møder jeg nogle
andre, søde mennesker,
der bor i det sogn, hvor jeg
selv bor – og får en snak
med dem over en kop kaffe
i pausen.

Hvorfor kommer du til
Spis sammen?
Anna-Grete Nielsen:

Jeg er med til ”Spis sammen”, fordi jeg synes, det
er en god mulighed for
at lære nye mennesker at
kende, da vi er forholdsvis
nye i sognet.
Det er et godt initiativ,
som jeg gerne vil støtte op
om, og jeg har derfor meldt
mig som hjælper. Vi mødes
ved 16.30 – tiden, og snakken går, mens vi har travlt
med de sidste forberedelser
og borddækning til kl. 18.
Det er rigtig hyggeligt.
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Leonard Cohens musik
i Østerhåb Kirke

Leonard Cohen (foto: Rama)

Disneys ”Frost”, Narnia,
Ringenes Herre, Astrid
Lindgren, Svend Brinkmann og så mange andre
bliver taget med på prædikestolen, eller i det mindste lagt ind i nogle præsters
mentale bibliotek med
fortællinger, der i virkeligheden – set med præstens
skarpe blik handler om
kristne temaer.
Nogle gange har det måske været intenderet fra
ophavsmanden at lægge
nogle kristne myter ind
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i fortællingerne, og vi
præster kan være i vores
gode ret, mens andre vil
sige, at vi overskrider nogle
grænser og ser Gud, Jesus
og Helligånd i alting!
Cohen betyder præst
En af dem, som jævnligt
bliver brugt af præster er
den nu 80 årige Leonard
Cohen. 19. september 2014
udgav Leonard Cohen
sit 13. album: ”Popular
Problems” – og det har
på mange måder været et
tema gennem hele hans

kunsteriske liv. At sætte
ord og lyd på ”populære
problemer”. Populære
kommer af latin populus,
som betyder folk. Cohen
har i sit 80. år altså begået
et album om folkets problemer. Menneskers problemer. Menneskers liv.
Cohen bruger ofte fortællingerne fra det bibelske
univers som klangbund
i sine sange. Som klangbund for sine fortællinger
om menneskers liv. Og på
den vis giver det vældig
god mening, at Cohen betyder præst på hebraisk.
Et af hans mest kendte
numre, som er gengivet i
et hav et cover-versioner,
er ”Halleluja”, som har
referencer både til Kong
David, hans affære med
den gifte Batseba, og
Samson, hvis styrke sad
i håret. Og som præst er
det meget vanskeligt ikke
at se påsken udspille sig,
når Cohen synger: Show
me the place. Help me roll
away the stone / Show me
the place. I Can’t move this
thing alone. /Show me
the place where the Word
became a man.”

Brothers of Mercy

Brothers of Mercy
Søndag d. 1. marts kl 16.00
i Østerhåb Kirke bliver vi

inviteret indenfor i Leonard giver os deres fortolkninger
Cohens univers i Østerhåb
af Cohens sange.
Kirke. ”Brothers of Mercy”
Vel mødt! Sara Huulgaard

Fakta: Leonard Norman Cohen f. 1934, Canada. Opvokset i jødisk familie.
Singer-songwriter, poet og forfatter. Første digtsamling: Let us compare
Mythologies (1956). Første plade: Songs of Leonard Cohen (1967).
Har udgivet 12 bøger og 13 plader, senest ”Popular Problems” i 2014.
Om navnet:
Leonard: Viderefører en familietradition, hvor mændene har fornavne,
som begynder med L.
Norman: Kommer af Nehemias (Nehemias’ Bog i Det Gamle Testamente).
Nehemias genopbyggede murene omkring Jerusalem. Cohens slægt har
været meget engageret i udvikling af sociale reformer til gavn for samfundet.
Navnet betyder Guds trøst.
Cohen: Hebraisk, betyder præst.
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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 – Fax: 7564 2330
Åbent: tirsdag til fredag 9-13, torsdag tillige 16-18.
www.torstedkirke.dk

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.

Sognepræst Anne Bro Assenholt
Tlf.: 6073 1305 – Email: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.

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 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.
Præsteværelset tlf. 75642345.
Kirketjener Lisa Grauenkjær Bondo
Tlf. 4014 2364 – Email:lgrb@km.dk
Kirkegårdsleder Finn Lund Nielsen
tlf. 2257 7098 – Email:filn@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,
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