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Snart er det igen tid til at
fylde kirken med børnejulegudstjenester...

1

”Livet er en morgengave…
sjælen er et pilgrimskor”.
Halfdan Rasmussens
udbrud er en hyldest til
den største gave af alle. At
livet kommer til os; det er
ikke noget, vi i vores egen
foretagsomhed kan få til
at ske. Når vi nærmer os
advent, så udfolder præster sig for 117. gang om, at
advent betyder ”at komme
til” – noget kommer til os.
Og det har helt sikkert også
allerede adskillige gange
stået på præcis disse sider i
præcis dette kirkeblad. Men
nu tager vi så en tur til. Nu
slutter endnu et kirkeår og
1. søndag i advent giver vi
os i kast med et nyt. Cirklen
sluttes, bevægelsen fortsætter – fra evighed til evighed,
fristes jeg til at sige. Og
det nye år indledes med
en forberedelsestid. Men
netop fordi vi lever efter den
første jul, den først påske,
den første pinse og den
første himmelfart, så aner
vi i horisonten, hvad det er,
der kommer til os – tværs
gennem hverdage, juleforberedelser og komplicerede
familierelationer.
Advent handler netop om
det, der kommer til os, som
vi IKKE står bag med al
vores menneskelige foretag2

somhed: kærlighedens og
nærværets komme.
Halfdan Rasmussens udbrud tager os med til et sted
mellem påske og pinse; sådan set langt fra novembers
mørke og decembers julelys.
Dér hvor håbet som så meget andet er lysegrønt. Men
hans udbrud har julen som
sin forudsætning – påsken
og pinsen har julen som sin
afgørende forudsætning.
Lyset, som fik mørket til at
vibrere og englesangen til at
bryde igennem: Ære være
Gud i det højeste. Den første
julesang… Den som vi efter

bedste evne synger med på
hver jul. Hver søndag. Til
enhver gudstjeneste.
Advent er sådan set ikke
en forberedelse til julen,
men en forberedelse til hele
kirkeåret. Advent foregriber
både julenat, påskemorgen og pinsedag. Festerne,
højdepunkterne kaster
lys over alle hverdagene,
som kommer, så det bliver
muligt at nynne ”Livet er en
morgengave…” – om ikke
andet så nogle af morgenerne forhåbentligt.
Sara Klaris Huulgaard

En appelsin i vores
turban...
Koncert i Østerhåb
Kirke tirsdag den 4.
november kl. 19.30.
Ved et lykkeligt sammentræf har vi nu fået mulighed
for at invitere til en koncert
af sjældent format i Østerhåb Kirke med tenoren
Markus Schäfer og orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen.
Tenoren Markus Schäfer er
især kendt for sine lyriske
roller i bl.a. Mozarts operaer og for sin indsats som
evangelist i J.S. Bachs passioner. Han har modtaget en
Grammy for sin deltagelse i
Harnoncourts indspilning
af Matthæuspassionen.

Markus Schäfer

Han har indspillet mange
cd’er - blandt andet en cd
med sange af Hugo Wolf
sammen med organisten
Ulrik Spang-Hanssen. Fra
2008 har han været professor i sang på konservatoriet i
Hannover.
Ulrik Spang-Hanssen er
orgelprofessor på Det Jyske

Musikkonservatorium. Han
har i sin karriere spillet
utallige koncerter i hele
Europa og i USA, og har
udgivet omkring 50 cd’er,
bl.a. samlede indspilninger
af Buxtehudes, Hartmanns,
Carl Nielsens, Mendelssohns
og César Francks orgelværker foruden en samlet
indspilning af Händels
orgelkoncerter. Ved siden af
sit klassiske virke er han en
hyppigt anvendt jazzpianist
og hammondorganist.

Ulrik Spang-Hanssen

NU’ DET JUL IGEN… 24. DECEMBER KL. 11.00 I ØSTERHÅB KIRKE
Enhver julegudstjeneste er
en gudstjeneste for hele familien – det kan vi præster
i hvert fald hurtigt blive
enige om! Men mon virkeligheden ser ud på samme
måde fra kirkebænken?
Måske især fra det perspektiv, hvor benene dingler udover sædekanten og
ikke kan nå jorden, øjnene
kun kan se toppen af håret
på dem foran, fordi man

simpelthen ikke er så stor
– endnu. Og præsten er én,
der taler utrolig længe på
en mærkelig talerstol.
I år inviterer vi til en
særlig børne- og børnefamilievenlig julegudstjeneste juleaftensdag kl. 11.00
i Østerhåb Kirke. Vi skal
synge skønne julesalmer
– ligesom om eftermiddagen. Vi skal høre fortællingen om den første jul

– ligesom om eftermiddagen. Men ordene og tonen
vil være afstemt til de små
krukker, der også har ører
at høre med og åbne tillidsfulde hjerter.
Vel mødt til en festlig julegudstjeneste for børn – og
deres familier – 24. december kl. 11.00 i Østerhåb
Kirke.
Sara Klaris Huulgaard
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Visionsdøgn for menighedsråd
og personale
centralt og anvender det
som orienteringspunkt.
Vi spurgte nogle repræsentanter fra hhv. menighedsrådet og personalet
om, hvad de synes, det er
vigtigt at arbejde videre
med...

Der visioneres om sang og musik.

Visionsdøgn for menighedsråd og personale.
Fredag den 22. august 2014
tog Torsted Menighedsråd
og personalet i Torsted
Sogn med bus til Pejsegården i Brædstrup. Vi skulle
ud af de vante rammer, og
sammen skulle vi idéudvikle og tale om kirken
og dens liv i Torsted. Der
kom mange spændende
tanker og idéer på bordet,
bl.a. blev der arbejdet med
gudstjenesten. Er den
god nok, som den er, eller
ønsker vi nogle småjusteringer? Der var også idéer
til familiesang for forældre
og børn, ungdomsgudstjenester, meditationsguds4

tjenester, gospelgudstjenester, aftensang i kirken
op til jul, studiekredse,
sorggrupper, arrangementer for efter-konfirmander,
temaaftener for dåbsforældre osv.
... Et visionsdøgn handler
om fornyelse, men det
betyder ikke nødvendigvis, at der dermed skal et
yderligere væld af nye arrangementer ind i kirken.
Fornyelse er også at gøre
det, som man i forvejen
gør, med større dybde,
nærvær og delagtighed.
Fornyelsen indebærer
ikke nødvendigvis, at man
finder på noget nyt, men
at man finder det, som er

Gurli Hokland, formand
for menighedsrådet: Det
er vigtigt, at vi generelt
fortsætter med at leve op
til, at vi vil være visionære
i Torsted Sogn. Vi har fine
tilbud til næsten alle
generationer, men der er et
stort behov for, at der sættes fokus på de unge efter
konfirmationen. Erfaringen viser jo, at det ikke er
den aldersgruppe, vi ser
oftest i kirkeligt regi.

Helle Østergaard Nielsen, kirketjener: Det er
vigtigt, at vi arbejder videre
med børn og unge, fordi det
er dem, som skal føre kirken
videre. Vi skal være en
”åben” kirke, hvor vi glemmer stivheden, og hvor der
også er plads til fejltrin ... så
bliver det et rarere sted at
være. Jeg synes, det kunne
være spændende med forskellige gudstjenesteformer
– for hhv. ældre og unge,
hvor de unge også selv er
med til at stå for gudstjenesterne.

Jørgen Rye Pedersen,
medlem af menighedsrådet: Jeg glæder mig til
at høre, hvad der kommer
ud af gudstjenestearbejdet.
Der var nogle tanker om
fornyelser og forenklinger
på banen i forbindelse med
de kirkelige ritualer. En
nænsom fornyelse skader
ikke. Kirken skal jo følge
med tiden for at bevare sin
berettigelse.

Lene Friis Kanstrup,
kordegnemedarbejder:
Da jeg af og til underviser
konfirmander, er mit fokus
naturligt på arrangementerne for de unge. En af de
meget håndgribelige ting,
jeg kunne ønske mig, er en
projektor i Østerhåb Kirke,
så gudstjenesterne kan
understøttes af f.eks. billeder
og korte film. Jeg tror også,
at meditationsgudstjenester kunne være gode. Vi
keder os aldrig mere, falder
i staver eller sidder i vores
egne tanker. Roen er en
mangelvare, som vi netop
kan tilbyde i kirken.

Koncentreret
gruppearbejde.
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Gudstjenester

Østerhåb Kirke

Torsted Kirke

November
9. 21.s.e. trinitatis
kl. 11.00 AA
16. 22. s.e. trinitatis kl. 11.00 AB
23. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.00 SH

November
2. Allehelgen
kl. 11.00 AA
				
*/**MK
30. 1.s. i advent
kl. 11.00 AA k

December
7. 2.s. i advent
kl. 11.00
14. 3.s. i advent
kl. 11.00
21. 4.s. i advent
kl. 11.00
24. Juleaften
kl. 11.00
(børnefamiliegudstjeneste)
24. Juleaften
kl. 13.00
24. Juleaften
kl. 14.30
25. Juledag
kl. 11.00

December
24. Juleaften
24. Juleaften
26. 2. juledag
28. Julesøndag

Januar
1. Nytårsdag

AB J
SH
AA
SH
AA
AB
SH

kl. 16.00 AA ***

AB Annette Brounbjerg Bennedsgaard
AA Anne Bro Assenholt
SH Sara Klaris Huulgaard
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kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 11.00

AA
AB
AA
AB

*Andagt i Torsted Kirkes våbenhus
kl. 9.45, derefter vandring på kirkegården
samt kaffe i Sognehuset
** Kirkegårdsvandring kl. 12.30 på
Østerhåb Kirkegård
*** Vi ønsker hinanden Godt nytår i
våbenhuset efter gudstjenesten
k Kirkefrokost efter gudstjenesten
MK Minikonfirmandgudstjeneste kl.
16.00 i Østerhåb Kirke
J Julesang kl. 16.00 i Østerhåb Kirke.

Arrangementer
November
2. Minikonfirmandgudstjeneste kl. 16.00
i Østerhåb Kirke.
4. Koncert i Østerhåb
Kirke kl. 19.30
(se omtale side 3).
6. Minikonfirmander (3.a
og b) kl. 14.15-15.45 i Østerhåb Kirke (afslutning).
6. Børnekor i Østerhåb
Kirke kl. 15.45-16.45.
6. Informationsaften om
sognerejsen til Rom kl.
19.00 i Torsted Sognehus.
11. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Torsted Sognehus.

13. Børnekor i Østerhåb
Kirke kl. 15.45-16.45.
18. Højskoleformiddag
kl. 10.30-13.00 i Torsted
Sognehus.
20. Børnekor kl. 15.45-16.45
i Østerhåb Kirke.
20. Sogneaften i Torsted
Sognehus kl. 19.30.
25. Menighedsrådsmøde
kl. 18.00 i Torsted Sognehus.
26. Gud og Pasta kl. 17.00
i Torsted Kirke.
27. Børnekor kl. 15.45-16.45
i Østerhåb Kirke.

December
4. Børnekor kl. 15.45-16.45
i Østerhåb Kirke.
7. Julesang kl. 16.00
i Østerhåb Kirke.
8. Spis sammen kl. 18.0020.30 i Torsted Sognehus.
11. Børnekor kl. 15.45-16.45
i Østerhåb Kirke.
Der gøres opmærksom på,
at dagsorden for menighedsrådsmøder samt referat fra møderne kan ses på
Torsted Sogns hjemmeside
www.torstedkirke.dk

STENTRYK I TORSTED SOGNEHUS
Efter høstgudstjenesten
den 28. september var der
fernisering i Sognehuset
– og frem til slutningen
af november måned kan
man se en udstilling med
værker fra Industrimuseets
Stentrykkerklub.

Klubben laver overvejende Værkerne kan købes, og der
stentryk (litografi), men ud- forefindes en værkfortegstiller også andre former for nelse i Sognehuset.
tryk bl.a. monotypi, træsnit
og kobbertryk.
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Det får vi også for pengene…
Hvert år lægger provstiudvalget, som er ansvarlig for
pengekassen i et givet område (her Horsens og omegn),
et budget, hvor hvert sogn
får en vis pose penge at lave
kirke for. Den pose penge
skal række til både form og
indhold. Både til vedligehold
af mursten, kirkebogsføring,
tuscher til minikonfirmanderne, ekskursion for konfirmanderne og kirkefrokost.
I år er der en særlig og ny
post på provstiets budget:
en omfordelingspulje på
5.000.000 kr, som alle
menighedsråd i Horsens
Provsti kan søge penge
fra. Det er penge, som skal
støtte op omkring kirkens
liv og vækst, som menighedsrådene jo er forpligtede
på. Pengene skal gå til, at
initiativrige mennesker kan
få finansieret gode ideer, som
skaber godt og måske endda
bedre kirkeliv, der hvor man
mente, det allerede var godt i
forvejen.
Satsningsområderne er defineret som diakonalt arbejde,
samarbejde på tværs i provstiet, frivillighed/delagtighed
og skoleinitiativer. Derudover skal nogle af pengene
også bruges til at sikre godt
kollegaskab på tværs for præ8

ster og menighedsråd. Hvert
område, med undtagelse af
sidstnævnte som provsten
tager sig af, har et formandskab, og i skrivende stund er
udvalgene ved at blive samlet. Formandskabet udgør
så sammen med repræsentanter fra provstiudvalget en
”omfordelingspulje-bestyrelse”, som skal fordele pengene
ud i provstiet.
Det er nyt land, som provstiet rent økonomisk bevæger
sig ud i, og det bliver spændende at iagttage og deltage i
de nye landvindinger.
Sara Klaris Huulgaard
Diakonalt arbejde:
Initiativer, som rækker
hånden ud til de mennesker, som har behov
for en hånd at holde i, en
ryg at støtte sig op af eller
trænger til at mærke, at
der er brug for dem.
Formandskab:
Jakob Hjørnholm, korshærs- og sygehuspræst.
Carina Kjærgaard, Yding
Menighedsråd.

Skoleinitiativer:
Samarbejdet mellem
skole og kirke; både i kirkens ramme og i skolens
ramme.
Formandskab:
Karen Holdt Madsen,
sognepræst Tyrsted-Uth.
Per Bentsen, tidl. skoleleder på Torstedskolen.

Frivilligt samarbejde:
Horsens Provsti rummer
mange ressourcer, og det
er muligt at nå meget
langt – i fællesskab.
Derudover er kirken
meget mere end alle
de ansatte. Kirken er
hele menigheden, hele
sognet. Der ligger mange
muligheder i at involvere
frivillige i det kirkelige arbejde, så der er lidt større
sandsynlighed for, at kirken ikke bliver præstens
kirke men menighedens
kirke.
Formandskab:
Sara Klaris Huulgaard,
sognepræst Torsted.
Helene Hay, Tyrsted-Uth
Menighedsråd.

Skolereform og konfirmander
Det er sikkert ikke gået
mange forbi, at vi har fået ny
reform for Folkeskolen. Stikord som længere skoledage,
lektiecafé, målsamtaler,
understøttende undervisning, mere bevægelse og
spor-deling svirrer gennem
luften.
Men skolereformen laver
også dønninger ud over
skolens område. Det gør
den i forhold til elevernes

onsforberedelsen er foregået
gennem lokale forhandlinger mellem skole og kirke, og
resultaterne er blevet meget
forskellige. Ofte skifter undervisningen mellem morgen- og eftermiddagstimer
i de forskellige uger, mange
har også hele temadage – og
enkelte har det meste af
undervisningen udenfor
skoletiden.
I Torsted har der været en

god forhandling mellem
Torstedskolens ledelse og
præsterne i Hatting og Torsted Sogne. Det er blevet til
en vekslen mellem morgenog eftermiddagstimer, en
enkelt aftenundervisning,
en hel udflugtsdag og et
weekend-arrangement.
Den nye placering af
undervisningen tvinger
og inspirerer til at tænke
konfirmationsforberedelse
på andre måder end hidtil.
For eksempel skal dette års
konfirmander på et efterskolebesøg en lørdag i foråret,
hvor skolens lærere og elever
vil medvirke til at lave en temadag for konfirmanderne.
Vi glæder os allerede.
Anne Bro Assenholt

Selve kirkerummet inddrages i
undervisningen.

fritidsaktiviteter som sport
og arbejde. Skolereformen
har også fået konsekvenser
for udformningen af konfirmationsforberedelsen, som
foregår på 8. klassetrin.
Undervisningsministeren
har understreget, at konfirmationsforberedelsen så vidt
muligt skal placeres indenfor
skoletiden, altså i tidsrummet mellem kl. 8 og 16.
Placeringen af konfirmati-

Prædikestolen
tages også i brug.
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Søstrene Jensen
- to gavmilde søstre
To flittige og nøjsomme søstre efterlod ved deres død et
testamente, hvori der stod,
at Torsted Skole og Torsted
Kirke skulle arve en mindre
formue. Læs her, hvordan
pengene er blevet forvaltet.
Inespigerne, kaldte man
de to søstre, der gjorde rent
på Torstedskolen fra 1952
til 1965. Navnet dækker
over to søstre – Dagny og
Andrea Jensen, som boede
i et hus med navnet ”Ines”
på Vejlevej.

Rengøring i mørke
De to søstre gjorde rent på
skolen - ikke bare om dagen, men også om aftenen
og om natten, når det var
bælgmørkt – og de tændte
ikke lys! Det fortælles, at
kom man på skolen om
aftenen, kunne man høre
dem pusle rundt omkring
med koste og spande, men
uden at sige noget.
I 1993 testamenterede Andrea Jensen som den sidstlevende af de to søstre en

Søstrene Jensens familiegravsted på Torsted Kirkegård.

mindre formue til deling
mellem den lokale skole og
Torsted Kirke.
Skolens arv
Torstedskolen skulle arve
100.000 kr. til legater til
elever i 7. - 10. klasse. Disse
legater skulle uddeles hvert
år til jul. En fondsbestyrelse
beslutter, hvor mange elever, der skal tildeles et legat.
Fondens hovedformål er at
tilgodese flittige elever.
”Det er ikke pengene, men
æren ved at modtage legatet,
der betyder noget.” Sådan
har eleverne svaret, når de
er blevet spurgt om, hvad
det betyder for dem at
modtage legatet. Efterfølgende har det været en tradition, at skoleinspektøren
sammen med en elev har
lagt en krans på søstrenes
familiegravsted på Torsted
Kirkegård.
Kirkens arv
Torsted Kirke har anvendt
den testamentariske gave
til forskellige formål. Noget
af arven blev anvendt til en
messehagel af Ester Bové
Reinholdt. Den 2.februar
1997 kunne sognet desuden
glæde sig over, at biskop
Kjeld Holm besteg prædikestolen i Torsted Kirke i
anledning af, at den var
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blevet restaureret og havde
fået nye billeder af kunstneren Anders Kirkegård.
Der var fortsat penge på arvekontoen, hvilket glædede
det nuværende menighedsråd. Ved indvielsen af Østerhåb Kirke den 4. september
2011 spurgte man, om der
ikke skulle være et kors i
kirken. Og jo, det skulle der
naturligvis, men ting tager
tid – og koster penge! Så
blev fokus rettet mod arven
fra søstrene Jensen. Restbeløbet satte os i stand til at
iværksætte et samarbejde
med glaskunstneren Lene
Bødker, så vi kunne få det
længe ønskede kors.

Anders Kirkegårds billeder på prædikestolen i Torsted Kirke er også
anskaffet vha. pengene fra søstrene Jensen.

Søstrene Jensen havde nok
ikke i deres vildeste fantasi
forestillet sig, at Torsted
Sogn skulle blive et stort
sogn med to kirker, men vi
er overbeviste om, at det er

helt i deres ånd, at restbeløbet af deres møjsommeligt
sammensparede penge er
blevet anvendt til vores
flotte glaskors.
Gurli Hokland

Helt tæt på kan man se, at korsets overflade er
som barken på et fyrretræ. Det symboliserer, at
korset er det nye Livets Træ.
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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.

Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Ørnstrupvej 33 – Tlf.: 2046 9997 – Email: abb@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 Anne Bro Assenholt
Tlf.: 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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