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Foto:
Forventningsfuld menighed
i Østerhåb Kirke, som snart
skal høre kirkens nye orgel
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Når Gud rører jorden
med sin finger…
I min sommerferie har jeg
været i Rom og Syditalien.
Én af de store oplevelser
var at se Peterskirken og
Det sixtinske kapel med
Michelangelos fine billeder
i loftet. Vi gik rundt med
nakken bøjet bagover,
mens vi ganske ofte kunne
høre kustodens tyssende
stemme i mikrofonen:
Silentio – stille! Og alligevel var der en dæmpet
mumlen på mange forskellige sprog, for det var svært
ikke at tale sammen om
alle de mange billeder og
detaljer.

Det mest kendte motiv
blandt loftets malerier er
vel Adams skabelse, hvor
Guds og Adams pegefingre
næsten rører hinanden.
Skabelsen knytter vi oftest
sammen med verdens
begyndelse, hvor Gud gav
menneskene verden som et
godt sted at være.
Men skabelsen af det gode
hænger ikke bare sammen
med verdens begyndelse. Det er nemlig også
skabelsen af det gode, som

2

vi tænker over og takker
for, hver gang vi fejrer
høstgudstjeneste. Vi takker traditionelt for årets
afgrøder; men vi takker
også for næring til vores
liv i overført forstand … for
daglig omsorg og kærlighed, for mennesker at dele
livet med, for morgendagens håb… for at Gud
stadig rører jorden med sin
finger.
Anne Assenholt

Har du lyst til at spise
sammen med andre?
Spiser du ofte alene? Og
kunne du en gang i mellem have lyst til selskab
omkring maden? Så skal
du læse videre, for nu prøver vi noget nyt!

”Spis sammen aften” er for
alle, enlige og par, der har
lyst til hygge og samvær.
En gang om måneden
mødes vi i Sognehuset og
laver mad, dækker bord

og rydder op i fællesskab.
Vi skal hygge os og mærke
glæden ved at spise sammen med andre, synge fra
Højskolesangbogen, høre
en god fortælling, eller
hvad vi finder på af gode
idéer.
Det koster 50 kr. for mad
inkl. vand og kaffe. Øvrige
drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest fredagen før til Ruth Hedegaard
tlf.: 75640521 eller
mobil 40956751.
I efteråret spiser vi sammen:
Onsdag den 11. september
2013 kl. 18.00-20.30
Torsdag den 10. oktober
2013 kl. 18.00-20.30
Tirsdag den 19. november
2013 kl. 18.00-20.30
Mandag den 2. december
2013 kl. 18.00-20.30
Vel mødt!
Ruth Hedegaard
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En lille reportage fra orgel- og
kirkegårdsindvielsen
Organist
Kri
øver en si stine Nissen
dst
indvielses e gang inden
gudstjenes
ten.

ld Holm
Biskop Kje e ved
ik
præd ed
ten.
gudstjenes

Trætte org
elbyggere,
som havd
e arbejdet
hele natten
.

4

En lille reportage fra orgel- og
kirkegårdsindvielsen
sten skulle
Efter gudstjene
d indvies.
år
eg
rk
ki
e
ny
n
de

Derefter sang
vi
Se, nu stiger so
len...

et stykke
lille glas og
Og der var et
te.
ød
til de fremm
kransekage
k,
ta
w
Le
z
Tomas
Her ses bla.
gel.
et kirkens or
der har bygg

5

Gudstjenester

Østerhåb Kirke
September
1. 14.s.e. trinitatis
8. 15.s.e. trinitatis
15. 16.s.e. trinitatis
22. 17.s.e. trinitatis

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

AA*
LH
AA
LH

Oktober
6. 19.s.e. trinitatis
13. 20.s.e.trinitatis
20. 21.s.e.trinitatis

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

November
10. 24.s.e. trinitatis

kl. 11.00 AA

*
**
***

k

LH
AA
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Koncert i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Sommertid ender
Andagt i våbenhuset kl. 9.45,
derefter kirkegårdsvandring og
kaffe inden gudstjenesten
Kirkefrokost i Sognehuset efter
gudstjenesten
Litten Hjorth
Anne Assenholt

September
29. 18. s.e. trinitatis
			

kl. 11.00 AA
(HØST)*k

Oktober
27. 22.s.e.trinitatis

kl. 11.00 AA*/**k

November
3. Allehelgensdag

kl. 11.00 LH***

Tjenestefri
Litten Hjorth er til provsteforeningens
årsmøde fra den 16. til den 19. september.
Anne Assenholt er på kursus fra den
30. september til den 5. oktober og har
ferie fra den 14. til den 21. oktober.

Arrangementer
September
1. Koncert med Kristian
Krogsøe i Østerhåb Kirke
kl. 16.00
4. Babysalmesang – hold 1
begynder i Østerhåb Kirke
kl. 11.00
4. Børnekor begynder
i Østerhåb Kirke
kl. 14.30-15.45 (se folderen)
10. Højskoleformiddag
i Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00
11. Spis sammen
i Torsted Sognehus
kl. 18.00-20.30
17. Gud og Pasta
i Torsted Kirke kl. 17.00
18. Voksenkor begynder
i Østerhåb Kirke
kl. 16.30-18.30

24. Højskoleformiddag
i Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00
26. Smut forbi…
i Østerhåb Kirke kl. 17.15
26. Menighedsrådsmøde
i Sognehuset kl. 18.00
29. Koncert med Pernille
Böser og Kristine Nissen
i Østerhåb Kirke kl. 16.00
Oktober
8. Højskoleformiddag
i Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00
10. Spis sammen
i Torsted Sognehus
kl. 18.00-20.30
22. Højskoleformiddag
i Torsted Sognehus
kl. 10.30-13.00

23. Babysalmesang – hold 2
begynder i Østerhåb Kirke
kl. 11.00
23. Smut forbi… i
Østerhåb Kirke kl. 17.15
23. Menighedsrådsmøde
i Sognehuset kl. 18.00
24. Efterårets minikonfirmander begynder
i Østerhåb Kirke kl. 14.00
24. Sogneaften med
Preben Kok kl. 19.30
i Sognehuset
27. Koncert med
Poul S. Jacobsen
i Østerhåb Kirke kl. 16.00
29. Gud og Pasta
i Torsted Kirke kl. 17.00

KONFIRMATIONER I ØSTERHÅB KIRKE 2015:
Søndag den 26. april kl. 11.00: Bankagerskolens 8.c ved NN
Bededag den 1. maj kl. 9.00: Torstedskolens 8.a ved Anne Assenholt
Bededag den 1. maj kl. 11.00: Torstedskolens 8.b 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

SPIL DANSK DAGEN I ØSTERHÅB KIRKE
Torsdag den 31. oktober er det Spil Dansk Dagen. Spil Dansk Dagen har
til formål at samle Danmark gennem den danske musik og at være drivkraft for en øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året.
Derfor er der morgensang i Østerhåb Kirke på denne dag kl. 10.00 – med efterfølgende kaffe i våbenhuset.
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Debatoplæg om ny styringsstruktur
for folkekirken
I september 2012 nedsatte
regeringen ”Udvalget
om en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for
folkekirken”. Det skete
med opbakning fra alle
partier i Folketinget.
Udvalgets opgave var at
komme med forslag til en
ny styringsstruktur for folkekirken. Udvalget består af
20 medlemmer og er bredt
sammensat af både politikere, gejstlige og lægfolk.
Debatoplægget blev den 2.
maj 2013 udsendt til samtlige menighedsråd og provstiudvalg og således også
til Torsted Menighedsråd. I
forbindelse med offentliggørelsen udtalte minister
for Ligestilling og Kirke,
Manu Sareen, at han ønsker
den bredest mulige debat,
og han afviste samtidig at
tage stilling til de forskellige
modeller i oplægget. Han
glædede sig over den åbne
og demokratiske proces, der
har præget udvalgsarbejdet.
Hele debatoplægget kan
hentes på www.miliki.dk
Den slags debatoplæg kan
være ”tørt stof” for manden
på gulvet – og interesserer
medlemmerne af folkekirken sig i det hele taget for
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strukturen i folkekirken?
Vilkårene for at være
folkekirke har ændret sig
på afgørende punkter siden
folkekirkens fødsel i 1849, så
vi står derfor over for nogle
generelle udfordringer,
som ikke kun handler om
forholdet mellem kirke og
folk.
Alle tiders chance
Hvordan skal fremtidens
kirke se ud? Og hvad har vi
brug for i folkekirken i dag?
Det er ikke min hensigt at
komme med en større pædagogisk gennemgang af
oplægget. Rapporten er på
knap 50 sider og må betegnes som lidt tung læsning.
Formålet med at omtale
projektet i vores lokale
kirkeblad er et forsøg på at
henlede folks opmærksomhed på, at det, der er igangsat, er ”Alle tiders chance
for folkekirken”: et udspil til
en sammenhængende og
moderne styringsstruktur
for folkekirken.
Vi synes i Torsted Menighedsråd, at det er vigtigt
at orientere om, hvad der
foregår, når der er fokus på
folkekirken som aldrig før.
Udvalget har arbejdet med
seks pejlemærker som even-

tuelle ændringer i folkekirkens styre skal vurderes i
forhold til.
Seks pejlemærker
1. Nært forhold mellem
staten og kirken
2. Folkekirkens tilstedeværelse overalt
3. Præstens uafhængighed
4. Rummelighed og frihed
5. 2.200 menigheder – og én
folkekirke
6. Demokratisk legitimitet
Desuden er der udarbejdet
Modeller for anderledes
styring af indre anliggender
De tre modeller er – ud over
en uændret bevarelse af den
nuværende ordning:
1. Lovregulering med udgangspunkt i nuværende
ordning
2. Kirkeråd med begrænset
kompetence
3. Kirkeråd med udvidet
kompetence
Formålet med model 1 er:
At skabe større klarhed om
den gældende ordning.
Derfor fastsættes der ved
lovgivning regler om regulering af de af folkekirkens
indre anliggender, som i
dag reguleres på grundlag af
retssædvane ved kgl. resolu-

tion eller kgl. anordning.
Der fastsættes endvidere
regler om, hvordan biskopperne inddrages formelt i
processen med regulering af
indre anliggender.
Formålet med model 2 er - i
korte træk:
At skabe større klarhed i beslutningsprocesserne angående de dele af folkekirkens
indre anliggender, der i dag
afgøres ved kgl. resolution
eller kgl. anordning.
Det er endvidere formålet at
øge såvel den læge som den
gejstlige indflydelse ved at
lade et nyt organ, der består
af læge og gejstlige deltage i
beslutningsprocessen.
Det sker ved at formalisere
beslutningsprocedurerne i
et regelsæt, der også omfatter oprettelsen af et råd
bestående af gejstlige og
læge – folkekirkerådet.
Formålet med model 3 er - i
korte træk:
At skabe større klarhed i
beslutningsprocesserne angående folkekirkens indre
anliggender såvel de sager,
der i dag afgøres ved kgl.
resolution eller kgl. anordning, som de sager, der i dag
reguleres ved lov. Endvidere
at øge den folkekirkelige
indflydelse ved at sikre, at
såvel læge som gejstlige
deltager i beslutningsprocessen.

Menighedsrådets rolle
Det er disse tre modeller,
som alle landets menighedsråd og provstiudvalg
skal i gang med at ”granske”
for senere at afgive et høringssvar. Umiddelbart ikke
nogen let opgave for læge/
almindelige mennesker.
I landets menighedsråd
er man godt klar over, at
denne valgperiode er vigtig
på flere måder. Før sommerferien nedsatte vi derfor
i Torsted Menighedsråd et
udvalg, som nu er i gang
med at nærlæse rapporten.
Når vi sidder i vores egen
arbejdsgruppe, vil forslagene og ordene blive vendt
og drejet mange gange,
så vi forhåbentlig kan nå
frem til at aflevere et klart
høringssvar. Dette skal
efterfølgende fremlægges
for hele menighedsrådet.
Vores endelige høringssvar
skal indsendes senest den 31.
oktober.

På Landsforeningen af
Menighedsråds årsmøde
i slutningen af maj deltog
Dorte Røjkjær Rasmussen, Ruth Hedegaard og
jeg sammen med over 600
menighedsrådsmedlemmer
fra hele landet. Her kunne
vi høre formand Inge Lise
Pedersen slutte sit indlæg
med følgende ord: ”Der skal
tænkes nyt, hvis vi skal bevare en folkekirke, ikke bare
af navn, men også af gavn”.
De kommende måneder
afholdes der rundt om i landet en række debatmøder,
og jeg er overbevist om, at
medierne også sætter fokus
på temaet. Når høringssvarerne er afleveret, skal udvalget efter planen aflevere
sin endelige betænkning
inden udgangen af marts
2014. Det bliver spændende
at se, hvordan den er skruet
sammen.
Gurli Hokland
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Rampen - også
kaldet den krumme sti!

Rampen, der også kaldes
den krumme sti, er adgangsvejen fra parkeringspladsen ved Torsted Kirke
ned til den øst-vestgående
hovedsti på den vestlige
del af Torsted Kirkegård.
Denne sti er ikke altid lige
”gå-venlig”, da der er temmelig meget fald på stien.
Der opstår også problemer
i forbindelse med regn,
hvor løst materiale bliver
skyllet ned, så stabilgruset

kommer frem og gør stien
meget ujævn og hullet.
Kirkegårdspersonalet gør,
hvad de kan for at holde
stien pæn og i orden, men
ofte er naturen en drillende
faktor.
Menighedsrådet har længe
ønsket at forbedre stien, og
der er nu åbnet mulighed
for at lave en pæn og varig
forbedring.

Der er i samarbejde med
kirkegårdskonsulent Anne
Marie Møller og en landskabsarkitekt udarbejdet
et forslag til belægning.
Forslaget er blevet godkendt af menighedrådet,
og der er truffet aftale med
en anlægsgartner om at
udføre arbejdet.
Stien vil blive belagt med
nordisk granit; og i siden
op mod urnegravstederne
vil der blive stenbelægning
vekslende med græs, (på
fagsprog hedder det en
græsmakadam). Det vil
blive en smukkere sti at se
på, og ikke mindst vil stien
blive meget mere gå- og
kørevenlig.
Anlægsgartneren har
bestilt stenene, og stien vil
efter planen være færdig
ca. den 1. september.
Forhåbentlig vil alle, der
benytter stien, synes om
dette tiltag.
Ole Højbjerg, kirkeværge.

NY PRÆST I TORSTED
Den 1. juni begyndte Anita
Fabricius i nyt embede.
Hendes stilling blev slået
op den 5. august, og fristen
for ansøgninger er netop
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udløbet den 26. august.
Nu følger en tid med prøveprædikener og ansættelsessamtaler. Og hvis menighedsrådet vælger en nybagt

kandidat, skal der også en
ordination til. Vi forventer,
at der er ansat en ny præst
i Torsted Sogn senest den 1.
søndag i advent.

Der er åbent for alle i
Natkirken i Vor Frelsers Kirke
I Natkirken er der musikalske indslag og altergang, men ikke mindst er
der tid og ro til at sidde i
stilhed. Der er mulighed
for en samtale med en
præst, man kan skrive en
bøn, tænde lys i globen eller læse i en af de fremlagte bøger. Med andre ord: et
frirum, dit rum, din kirke.
For nærmere oplysninger
om de enkelte aftener, se:
www.natkirke-studenterpræst.dk/

30. august
20. september
04. oktober
29. november
kl. 20-23 i
Vor Frelsers Kirke
Program:
Kl. 20.00: Natkirken åbner
20.30 - 21.00 Musik i
natkirken
Kl. 22.00: Nadverandagt
Kl. 23.00: Natkirken lukker
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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 1305/6073 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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udgives af Torsted menighedsråd.
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