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Minikonfirmanderne
kommer helt tæt på
kirkens orgel.

1

Stedet, hvor himmel og jord mødes
Der går et sagn om et par
munke, som havde viet hele
deres liv til en søgen efter
Gud. De vidste, at Gud var
dér, hvor himmel og jord
mødes. De kunne skue ud i
horisonten og se, at derude
et sted måtte det være. De
kunne jo se, at himlen og
jorden mødtes i horisontens
skarpe linje. Dér, måtte Gud
være at finde.
Munkene drog af sted og rejste i mange måneder, mange
år. En dag stod de foran en
dør. Munkene var overbeviste om, at de nu havde
fundet det rigtige sted! De
tøvede; modet svigtede. Hvad
ventede bag døren? De åbnede forsigtigt, og dér bag den
store tunge dør fandt de til
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deres store overraskelse den
klostercelle, de var draget ud
fra flere år forinden. Deres
søgen havde bragt dem tilbage til deres udgangspunkt.
Mødestedet mellem himmel
og jord – Guds sted – var lige
dér, hvor de havde begyndt
deres søgen og ikke langt
væk i en fjern horisont.
Kristi Himmelfart er ofte
med et smil blevet kaldt
Kristi flyvefart, sikkert fordi
man forestiller sig Jesus suse
af sted mod himlen som en
anden Superman. Men Guds
Søn forsvinder ikke til en
fjern ”himmel” langt væk
fra vores jordnære hverdag.
Himlen rører hver eneste
cm2 af jorden, og Gud blev
menneske, fordi han ville

styrke og fastholde berøringsfladen mellem himmel
og jord. Gud ville, at himmel og jord for evigt skulle
forbindes. Den nye horisont
skulle være ubrydelig.
Mødestedet mellem himmel
og jord ser vi måske nok tydeligst langt væk i den fjerne
horisontlinje, men himmel
og jord rører også hinanden
lige i vores egen baghave,
på fortovet, på bænken, i
solen ved siden af børnenes
trampolin.
Himmel og jord kan nu
aldrig adskilles. Tillykke
med vores nye horisont. Må
den åbne for udblik til nye
vidder!
Sara Klaris Huulgaard

Finn Lund Nielsen, kirkegårdsleder

Jeg er startet som ny kirkegårdsleder ved Torsted
og Østerhåb Kirkegårde d.
1. marts.
Det, jeg glæder mig meget
til, er mødet med brugerne
på kirkegården. Jeg holder
meget af at snakke med
folk, vejlede og hjælpe,
så det også bliver en god
oplevelse at komme på
kirkegården. Jeg ser også

frem til et godt samarbejde
med menighedsrådet og de
øvrige ansatte ved kirken.
Jeg har stort set arbejdet
med planter hele mit
arbejdsliv, men aldrig på
kirkegård, så der er mange
nye udfordringer, som jeg
glæder mig til at tage fat
på. Jeg synes, det er dejligt
at følge årets gang på
kirkegården, især her om

foråret hvor det hele springer ud. Det passer fint til
mig, at jeg kan veksle mellem det praktiske arbejde
ude på kirkegården og det
administrative arbejde på
kontoret.
Jeg bor i Grindsted sammen med min kone, som
er kirkegårdsleder i Grindsted. Vores fritid bruger vi
i naturen. Vi holder meget
af cykel- og traveture
rundt i Danmark, ligesom
vores 2 voksne drenge også
kan bruge lidt praktisk
hjælp fra os.

TORSTED SOGN PÅ FACEBOOK
Besøg os også på facebook:
Torsted Kirke og Østerhåb Kirke – … og hvis du
liker os, får du automatisk
besked, når der sker noget
i kirken…
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

Maj
4. 2.s.e. påske
kl. 11.00
8. Indsættelse af
		 ny provst
kl. 17.00
11. Konfirmation
kl. 11.00
16. Konfirmation
kl. 9.00
16. Konfirmation
kl. 11.00
18. Konfirmation
kl. 9.00
18. Konfirmation
kl. 11.00
29. Kristi Himmelfart kl. 11.00
Juni
1. 6.s.e. påske
8. Pinsedag
15. Trinitatis
22. 1.s.e. trinitatis

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

SH
(se side 5)
SH
AA
AA
SH
SH
AA

Maj
25. 5.s.e. påske

kl. 11.00 AB

Juni
29. 2.s.e. trinitatis

kl. 11.00 SH

SH
SH
AB
AA

Tjenestefri
Den 17. til den 19. juni er alle tre præster
til stiftsstævne.
AB Annette Bennedsgaard
AA Anne Assenholt
SH Sara Klaris Huulgaard
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2. pinsedag den 9. juni kl. 10.00
holder hele Horsens Provsti
fælles udendørs gudstjeneste
i Lunden. Kom og vær med!

Arrangementer
Maj
7. Sogneudflugt
kl. 12.00-18.00
(se omtale nedenfor)

7. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00-21.00

8. Indsættelse af ny provst
kl. 17.00 i Østerhåb Kirke

SOGNEUDFLUGT 2014
Onsdag den 7. maj kl. 12.00
er der afgang med bus fra
Sognehusets parkeringsplads på Ørnstrupvej 23. Vi
skal til Christiansfeld, hvor
vi skal besøge Brødremenigheden. Rundvisningen
foregår mestendels udendørs, og vi skal også gå en

smule. Efter rundvisningen
drikker vi kaffe på Brødremenighedens Hotel, og der
bliver også mulighed for at
købe ind i Honningkagehuset på tilbagevejen. Vi
forventer at være hjemme
igen kl. ca. 18.00. Turen
koster 100 kr., som betales

i bussen – og tilmeldingen
sker ved henvendelse til
Kirkekontoret. Der er plads
til 50 deltagere efter førsttil-mølle-princippet.
Vi håber, at rigtig mange
har lyst til at deltage – vi
glæder os J
Præsterne i Torsted Sogn.

PROVSTEINDSÆTTELSE
Torsdag den 8. maj kl.
17.00 byder vi velkommen til vores nye provst,
Annette Bennedsgaard.
Det sker ved en gudstjeneste i Østerhåb Kirke, hvor

biskop Kjeld Holm står for
selve indsættelsen. Efter
gudstjenesten er Torsted
Menighedsråd vært ved et
lille glas og et stykke kransekage. Velkommen!

SOGNEINDSAMLING FOR FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Ved sogneindsamlingen
Vi siger tak til både indden 9. marts 2014 for Fol- samlere og bidragsydere J
kekirkens Nødhjælp blev
der i Torsted Sogn indsamlet 11.854 kr.
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Ung i
Torsted
Hvad rører sig i en ung
”Torstedborger i 2014”?
Hvilke forventninger og
planer fylder i hverdagen?
Vi har bedt Jacob Rye
Pedersen fortælle, hvilke
overvejelser og tanker han
har gjort sig om fremtiden.
Jacob møder i uge 3 til
aftalt tid i Sognehuset. Han
kommer lige fra Horsens
Sygehus, hvor han netop
har afgivet blod. Altså er han
bloddonor. Det fører direkte
til mit første meget direkte
spørgsmål: ”Har du nogensinde overvejet at blive
organdonor?”. Svaret kommer prompte: ”Jamen det er
jeg allerede”. Vores samtale
indledes derfor et helt andet
sted end planlagt. Jeg må
vide, hvad der får et ungt
menneske til at tage sådan
en beslutning. Jacob fortæller, at det faktisk også har
været grænseoverskridende.
”Jeg gjorde det bare, og det
gjorde mig gladere at vide, at
jeg måske kunne hjælpe et
andet menneske. Det tager
3 min. at sætte krydset. Min
familie har efterfølgende
støttet mig i beslutningen”.
Opvækst og skolegang
Efter denne kontante ind6

Lærer og elev mødes igen...

ledning bliver tiden spolet
tilbage. Jacob blev født den 3.
juli 1993 og har haft en tryg
opvækst i lokalsamfundet.
Han har ikke været den
store idrætsudøver, men har
brugt en stor del af sin fritid
i Horsens Garden 2001 –
2011. Her kom han til at spille trækbasun (trombone) og
gennemgik en stor musisk
udvikling. Jacob fortæller:
”Jeg fik en masse nye venner
og lærte noget om disciplin.
Det er helt nødvendigt med
retningslinjer og regler.
Garden er ofte ude i officielle
sammenhænge, og der har
også været udenlandsrejser”.
Jacobs tid i Garden har også
bevirket, at han har fået en
bred musiksmag.
Da Jacob efter 9. klasse sagde
farvel til Torstedskolen i
2009, begyndte et helt nyt liv
på Horsens Statsskole. ”De
3 år i gymnasiet var super
gode”, siger Jacob, som havde
samfundsfag og engelsk på

niveau A og psykologi på
niveau B. Han spillede også
i Statsskolens Big Band. Og
ind imellem lektierne passede han sit fritidsjob hos
Bilka.
Efter studentereksamen
i 2012, meldte Jacob sig til
session med den indstilling,
at hvis han blev taget til at
aftjene sin værnepligt, ville
han gå ind til det med spænding og store forventninger.
Sådan gik det imidlertid
ikke, for han trak frinummer. ”Det var ikke det helt
store tab for mig”, konkluderer Jacob.
Silkeborg Højskole
I stedet blev der sparet sammen til et halvt års ophold
på Silkeborg Højskole. Det
var en virkelig øjenåbner
med gode foredrag og
mange etiske diskussioner.
– Og han fik udvidet sit
kendskab til Højskolesangbogen! Han valgte også den

rytmiske musiklinje, som
bragte skolens band til New
Orleans og Memphis. At få
lov til at opleve den tidligere soulsanger Al Green,
som senere valgte Gud og
præstegerningen, var en stor
oplevelse. ”Gudstjenesten
var noget helt, helt andet
end i Danmark. Og mødet
med gospelsangen var helt
fantastisk.
På højskolen kører man
rejseprojektet ”Palæstina
Explorer”. Her undervises eleverne i Palæstinas
historie, og efterfølgende får
de mulighed for at opleve et
af verdens mest brændende
kulturelle, politiske og
religiøse mødesteder. Jacob
fortæller begejstret: ”Vi var
på en fantastisk 18 dages
rundrejse til Jordan, Palæstina og Israel, som virkelig
gjorde deltagerne meget
klogere”.
Kommende studieplaner
For Jacob blev turen en øjenåbner. Han er nu afklaret
med i hvilken retning, hans
kommende universitetsstudie skal gå. ”Min første plan
var at læse statskundskab,
men mit menneskesyn har
provokeret mig til at vælge
”Arabisk- og islamstudier”.
Sammen med 48 andre startede han studiet på Århus
Universitet den 3.februar.

Jeg spørger forsigtigt, hvordan fremtidsmulighederne
ser ud. Jacob er fortrøstningsfuld: ”Jeg ser lyst på
fremtiden. Jeg tror, studiet
åbner rigtig mange døre ude
i den store verden. Min store
drøm er at forske i internationale studier”.
Fritidsaktiviteter
Generelt er Jacob en særdeles
aktiv herre. Han er politisk
engageret i DSU og Socialdemokratiet, og han har
også fungeret som kampagnehjælper i Dansk Flygtningehjælp.
Om der bliver tid til at dyrke
motion eller sport? Jacob
ler: ” Hver gang jeg er på
arbejde i Bilka, går jeg på en
almindelig vagt 8 – 10 km,
og jeg er da også bevidst om
at leve sundt – uden at være
’hellig’”.
Hans dansklærer i folkeskolen må lige have at vide, om

der bliver tid til at læse skønlitteratur. Jacob fortæller, at
han for nylig har læst Jacob
Ejersbos ”Afrikatrilogien”.
”Det er en rigtig god bog, og
den gjorde et stærkt indtryk
på mig.”
Efter snakken i Sognehuset
fortsætter vi til fotografering i Torsted Kirke, hvor
Jacob blev konfirmeret i 8.
klasse. På mit spørgsmål om
tro svarer Jacob, at det er et
emne, som tilhører privatlivet – ”Men”, fortsætter han,
”jeg er glad for at komme i
vores to kirker, hvor jeg flere
gange har spillet til gudstjeneste, og jeg mindes med
glæde indvielsen af Østerhåb
Kirke.”
Så hvis der fx juleaften er
ekstra bemanding på musikken, er det måske Jacob
og hans trækbasun, der spiller sammen med orglet.
Gurli Hokland

Jacob med sin trombone i Torsted Kirke
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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 Anne Assenholt
Kirsebærhegnet 33 - Tlf.: 7564 1305/6073 1305 - Email: aa@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Sara Klaris Huulgaard
Tlf.: 2154 7271 - Email: sakh@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
Graver Hans Jørgen Christensen - Email: hjc@km.dk
Organist Kristine Nissen - Tlf. 9721 7055 - Email: krni@km.dk
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udgives af Torsted menighedsråd.
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