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F R A  P R Æ S T E N

Fra præsten
Et år er gået siden jeg tiltrådte stillingen 
som præst i Tørring, og det har været et 
spændende år som har budt på mange 
nye oplevelser og positive udfordringer. 
Det er et privilegium at prædike i kirker-
ne og jeg glæder mig over opbakningen.
Jeg er så småt ved at have et overblik over 
alle de forskellige aktiviteter som Tørring 
og Hammer kirker rummer. Aktiviteter 
som babysalmesang, mini-konfirmander, 
aften for enlige og mange flere. Alle disse 
bidrager med at skabe et dynamisk og 
alsidigt kirkeliv. 

Der sker også udvikling i kirken. En af 
de store ting har været at flytte konfir-
mationerne fra 7. til 8. klasse, gældende 
fra år 2020.
Det har været en stor beslutning, hvor vi 
har været i tæt dialog med skolerne og 
andre provstier som allerede har flytte 
konfirmationen. 
For mig virker det stærkt, at vi i kirken 
kan træffe beslutninger som følger sam-
fundets udvikling. Og der er unægteligt 
sket noget siden man for 70 år siden kom 
ud og tjene som 10 årige.

Sagt med et smil, er det vel også meget 
passende, at vi her på 500 året for refor-
mationen, også selv reformerer lidt. Det 
er i hvert fald i Luthers ånd at vi skal 
kigge på samfundet omkring os, og følge 
med tiden. 
Jeg er overbevist om at de unge vil have 
godt af ét års modning mere, inden de 
skal tumle med kristendommens til tider 
komplicerede lignelser og begreber. 
Undervisningen kommer til ændre sig 
lidt og vi vil bruge tid på at forberede os 
sammen med kristendomsunderviserne 
fra skolen, for derved at skabe de bedste 
rammer, hvor de unge kan arbejde med 
etiske dilemmaer, eksistens og tro. 
Jeg ser selvfølgelig frem til de næste års 
7. klasser, og til at møde  8. klasserne i 
efteråret 2020. 
Ændringen med konfirmation fra 7. – 
8. klasse sker i alle sognene i de gamle 
Tørring-Uldum og Hedensted kommu-
ner. Juelsminde-området bliver foreløbig 
ved konfirmation i 7. klasse.
 

Janus Kirk Faaborg

A R R A N G E M E N T E R

Plejehjemsgudstjenester

Vi vil det næste stykke tid gøre det lidt 
anderledes. Vi har rykket gudstjenesten til 
om mandagen. En dag hvor der ikke er så 
mange aktiviteter på Nederbylund, og der-
for skulle passe lidt bedre.
Vi vil begynde i fælleskab med at spise lidt 
lækkert, hvorefter gudstjenesten begynder. 
Der vil være fokus på korte refleksioner og 
musik. Vi vil synge salmer krydret med lidt 
viser og anden musik.

Nederbylund den 2. mandag
i hver måned kl. 10.00

Digitale kirke tips
Folkekirkens IT har lavet en smart 
og brugbar applikation (App) til 
smartphones og tablets. App’en 

hedder Kirkekalenderen. Man kan med den 
se de fleste af 
Danmarks kir-
ker, samt se 
hvilke arrange-
menter/guds-
tjenester der er 
i de forskellige 
kirker. 
Du kan finde 
den gratis i 
Apples App Sto- 
re eller Googles 
Play Butik. 
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Ny ledende graver
Jeg hedder Dor-
te er 50 år, gift 
med Thule og 
vi har fire børn 
i alderen 23-29 
år

Vi bor ved Rask 
Mølle hvor Thu- 

le driver et økologisk landbrug.
Min fritid bliver brugt i haven, huset 
og familien.

Jeg har været ansat som gravermedhjæl-
per ved Tørring-Hammer kirker siden 
2012, så de fleste ved hvem jer er :-)

Jeg glæder mig til at få et godt sam-
arbejde med kirkens / kirkegårdens 
brugere, præster, menighedsråd, sekre-
tær på kirkekontor, og selvfølgelig 
Graverpersonalet.

Med venlig hilsen
Dorte Møldrup 

S E T  &  S K E T A R R A N G E M E N T E R

Morgenro
i Aale kirke

starter op igen sammen med konfirman-
derne tirsdag den 7. november kl. 8.00. 
Kom og vær med til at indlede dagen med 
sang. Lad roen falde over dig mens du lytter 
til en fortælling til eftertanke og træd ud af 
kirkedøren med frisk mod til at møde en ny 
og dejlig dag.

Tirsdag den 7. november kl. 8.00

Alle minikonfirmander bydes velkommen 
til et hyggeligt, sjovt og spændende forløb, 
hvor der vil være rig mulighed for at lære 
kirken bedre at kende. Vi skal blandt andet 
høre bibelfortællinger, gå på opdagelse i kir-
ken og på kirkegården, vi skal se film, synge, 
lære fadervor, lege og meget andet.

Vi glæder os til at møde jer!

Minikonfirmandopstart

Konfirmandopstart

Tørring den 22. august
Aale den 24. oktober

Vi vil gerne byde alle nye konfirman-
der velkomne til et nyt og spænden-
de år med konfirmationsforberedelse. 
Konfirmationsforberedelsen indledes i 
år med en Begyndergudstjeneste som 
for Aale/Linnerup konfirmandernes ved-
kommende er den 8. oktober kl. 10.30. 
I Tørring vil begyndergudstjenesten 
være den 22. oktober kl. 17.00.
Efter gudstjenesterne bedes konfirman-
derne aflevere deres tilmeldingssedler 
som vil være at finde på skolens intra. 
Skulle der være nogle, der ikke har mod- 

taget et tilmeldingsbrev, kan I henven- 
de jer til præstesekretær Camilla Chris-
tensen på tlf. 75802234/cnc@km.dk

Hvad laver vi?
Undervisningen er alsidig, da det skal 
være både sjovt og spændende at gå 
til konfirmationsforberedelse. Vi lærer 
noget mere om Gud. Vi taler om de 
store ting i livet, vi leger, vi lærer kirken 
at kende og meget mere.

Vi glæder os til at møde jer!

Aale/Linnerup den 8. oktober kl. 10.30 og Tørring den 22. oktober kl. 17.00
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S E T  &  S K E TA R R A N G E M E N T E R

Sorggruppe Status på kirkegårderne
Her hen over sommeren har det været græs og gravsteder der er 
kommet i første række.
Alle Lindetræer på plænen i Tørring har fået et løft, så de er kom-
met fri af hækken.
Der er stadig en del bøgehæk der skal klippes, samt thujahæk. Men 
vi klør på det bedste vi har lært.
Der vil ikke ske de store tiltag i Tørring og Hammer over efteråret.
I Åle er det planen at der skal 1000 nye hækplanter i jorden her i 
efteråret.
Linnerup: Det er nok her der vil komme til at ske mest, der vil blive 
fjernet nogle hække,og lagt mere i græs. 
Men det er noget der vil komme i etaper, hen over det næste år.
Grandækning: Vi begynder med grandækning i uge 43 så inden 
da er vi nød til at tage blomster op, så der vil i en periode være 
tomme plantebede.
Vi forsøger i år at lave nogle flere granmåtter, da arbejdstilsynet 
siger vi ikke må ligge så meget på knæ mere, og det må vi jo så 
rette os efter.
Håber alle har haft en god sommer.

 Mange  hilsner 
Kirkegårdspersonalet

Kirkegårdsoplevelser
Dagligt går jeg mange dejlige ture i 
Tørring, og når jeg kommer forbi kirken, 
går jeg ofte en tur rundt på kirkegården. 
En gåtur på kirkegården er for mig “A walk 
down memory lane” eller sagt på alminde-
lig dansk “En tur ad mindernes vej”.
Først besøger jeg gravstedet, hvor en meget 
god ven ligger begravet. Her lader jeg tan-
kerne vandre tilbage på alle de dejlige ople-
velser, vi har delt, og derefter går tankerne 
igen til nutiden for at fortælle om alle de 
gode ting, der er sket i vore familier.
Herefter går turen videre på kirkegården, 
hvor navne på gravsten får mig til at tænke 
på andre, der engang har levet i Tørring. 

En sådan tur ad mindernes vej giver igen 
liv til mennesker, der på en eller anden 
måde har betydet noget for en.
At gå en tur på kirkegården er også en 
fysisk glæde, fordi kirkegården er et smukt 
sted at gå tur. De nyanlagte grønne stier 
gør turen til en dejlig oplevelse for øjet, 
og de forskellige årstider med sommer-
blomster i flotte farver og den smukke 
grandækning om vinteren betyder, at der 
på alle tider af året er noget smukt at nyde.
Min opfordring lyder derfor: Gå en tur på 
vores smukke kirkegård og giv dig tid til at 
lade tankerne vandre.

 Gitte Rahbek

Det er ofte godt at bearbejde sin sorg i et 
fællesskab. I sorggruppen er alle i samme 
båd. Derfor kan vi tale åbent med hinanden. 
Sorgen og savnet får ord i samtalen og vi for-
søger sammen at få fat om livet igen.

For nærmere information kan du kontakte 
sorggruppeleder: 
Maria Bech Tuominen Tlf: 7567 6011
Annette Lyster-Clausen Tlf: 2097 1201

Allehelgen
Er den dag i kirkeåret, hvor vi særligt tænker 
på de mennesker i vores liv, vi har mistet. 
Derfor er prædiken, salmer og bibeltekster 
denne søndag præget af budskabet om, at 
vi alle - levende som døde - er i Guds hånd.
Navnene på dem, der er begravet i kirken 
i årets løb bliver læst op ved gudstjenesten, 
og derefter bliver der en stille stund, med 
plads til tanke på mennesker fra vores liv, 
hvad enten det er en ny eller en gammel 
sorg. Herudover vil der være mulighed for, 
undervejs i gudstjenesten, at tænde et lys for 
én man tænker særligt på.
Aale Kirke kl. 16.00
Linnerup kirke kl. 19.00
Tørring Kirke kl. 10.30
Hammer Kirke kl. 9.00

Oplæsning i Sognehuset
i Aale
Opstart igen den 8. september og foregår fra 
10.00-12.00 alle fredage i lige uger. 
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D E T  S K E R

Jeg mødte Jesus
Foredrag ved Charlotte Rørth
den 20. september kl. 19.00

A R R A N G E M E N T E R

Journalisten Charlotte Rørth var helt 
uforberedt, da hun stod foran Jesus i en 
helt konkret og meget fysisk situation. 
Hun, der hverken var religiøs eller spi-
rituelt søgende, har siden været bange 
for at miste sin fornuft, men har fundet 
sin vej som hverdagstroende. Charlotte 
kommer i Kirkebakkehuset og fortæller 
om sin oplevelse.

Godnathistorier

Hop i pyjamassen og tag soveposen og 
bamsen under armen. Vi mødes i kirken kl. 
17.15 (i Tørring mødes vi i kirkebakkehuset 
og Aale i sognehuset), hvor der serveres mad. 
Kl. 18.00 samles vi omkring fortællerstolen 
og den hemmelige kuffert for at høre de 
mest guddommelige gode godnathistorier.

Tørring Kirke
27. september og 21. november

Aale Kirke
14. september

Linnerup Kirke
9. november

Kl. 17.15 

Babysalmesang i Tørring kirke indgår som 
noget nyt i et turnus forløb med Uldum 
kirke; forstået på den måde, at der kører 4 
forløb om året af 7 gange, hvoraf første for-
løb starter den 31. august i Tørring kirke fra 
10-11.30 (inkl. hygge og kaffe/the). Andet 
forløb starter den 24. oktober i Uldum 

kirke fra 10.00-11.30 (inkl. hygge og kaffe/
the). Det koster ikke noget at deltage, men 
tilmelding er nødvendig.
Der er plads til 12 babyer på et hold.
For yderligere information og tilmelding 
rettes henvendelse til sognepræst Maria 
Bech Tuominen (mabh@km.dk/75676011). 

For ca. 2-10 måneder gamle babyer. 
Babysalmesang kan være med til at stimulere 
barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, 
sociale og sproglige udvikling.

Sangeftermiddage
Kan du lide at synge efter højskolesangbogen 
og lære nye mennesker at kende over en
kop kaffe med kage (30 kr) så kom. Den før-
ste tirsdag i hver måned kl. 14-16 går det løs 
i Kirkebakkehuset (dog ikke i december). 
Vores muntre organist står og tager imod, 
når I kommer. Alle er velkomne, og alle kan 
foreslå sange. 
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D E T  S K E RA R R A N G E M E N T E R

Bob Dylan & Luther
Foredrag ved Jakob Brønnum ledsaget af musik
Tørring kirke 5. oktober kl. 19.00
Jakob Brønnum udgav i 2014 bogen 
”Sange ved himlens porte”. Bob Dylan 
skrev alt fra protestsange i 1960’erne og 
inderlige kristne sange fra slutningen 
af 1970’erne til det dramatiske sortsyn, 
hvor han har brugt bibelske henvisnin-
ger i massevis. 
Selvom han også lader den store engel-
ske og amerikanske litteratur sætte 
aftryk i sine sangtekster, er Bibelen 
dog den mest anvendte kilde til bil-
leder og menneskesyn. Foredraget viser 
disse fascinerende sammenhænge med 
eksempler fra musikken. 
Undervejs vil vi høre flere af sangene 
blive spillet af Pojken Flensborg og 
Anette Trautner

Reformationsgudstjeneste

Som en markering af 500 året for reformati-
onen vil der være mulighed for at opleve en 
reformationsgudstjeneste – en anderledes 
og spændende gudstjeneste som vil bryde 
med den almindelige gudstjenesteform.

Tørring kirke den 29. oktober kl. 17.00
Aale kirke den 29. oktober kl. 19.00

Menighedsmøde, frokost og 
Luther ”Light-Lagkage”

Efter gudstjenesten i Tørring kirke er der 
kirkefrokost i Kirkebakkehuset. Menig-
hedsrådsformand Marianne Rasmussen vil 
orientere om året der er gået, samt kaste lidt 
lys over planerne for det næste år. 
Undervejs vil sognepræst Morten Seindal 
Krabbe komme med et kort og underhol-
dene oplag om Luthers liv og levne.

Kirkebakkehuset søndag den 19. november

Syng dig gennem

500 år 
REFORMATIONSJUBILÆUM FOR SANGGLADE

Vær med til at synge 
salmer og mindre korstykker fra tiden omkring reformationen 
og frem til i dag - sammen med alle kirkekorene i Hedensted 
Kommune.
 
Er du sangglad, så kom til øve-aftenen torsdag d. 28. september 
kl. 19-21 i Kirkebakkehuset, Degnevej 1 i Tørring og til øve-
dagen lørdag 30. september kl. 13.00-16.00 i Løsning Kirke. 
Kl. 16.00 er der fælles koncert i Løsning Kirke.

Arr.: Hedensted Provsti
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D E T  S K E R

I år skal en tur til Kolding, hvor vi skal 
besøge Kristkirken og den Geografiske 
Have. Afgang fra Hammer Kirke kl. 8:00 
og fra Tørring Kirke kl. 8:15
Derfra kører vi til Kolding, hvor vi skal 
drikke morgenkaffe og spise rundstykker 
ved Slotssøen og klokken 10:30 deltage 
i gudstjenesten i Kristkirken, Koldings 
største kirke med det specielle tårn. 

Efter gudstjenesten tager vi til den 
Geografiske Have, hvor vi begynder med 
frokost i ”Den Gyldne Hane”, havens 

restaurant. Når vi er mætte får vi en 
guidet rundvisning i haven. Haven er 
over 100 år gamle og rummer planter og 
blomster fra store dele af verden.

Vi runder dagen med eftermiddagskaffe 
og busturen hjem kl. 16.

Prisen for hele dagen er 250 kroner. 
Beløbet dækker: Bustransport, formid-
dagskaffe, frokost på den Gyldne Hane, 
entre og rundvisning i den Geografiske 
Have og eftermiddagskaffe. 

Tilmelding til Camilla Christensen tlf. 
75 80 22 34 tirsdage og torsdage fra kl. 
9.00 til 12.00 eller mail til cnc@km.dk.

Tilmelding er først til mølleprincippet og 
senest den 7. september.
Vi ses til en spændende dag til Kolding.

A R R A N G E M E N T E R

Sogneudflugt
i Tørring og Hammer sogne
Søndag den 17. September 2017 

Høstgudstjenester

”Taknemmeligheds-gudstjenester” kunne 
man også kalde det i dag, hvor de færreste af 
os selv har haft fingrene i mulden for at skaffe 
os det daglige brød. Taknemmelighed for alt, 
hvad der glæder os i livet – ja, for livet selv. 
Denne dag er vi sammen om at glæde os, sam-
men om at synge vores dejlige høstsalmer og 
sammen om sige tak.

Det er tradition ved høstgudstjenesten, at der 
samles ind til Kirkens Korshær og Folkekirkens 
nødhjælp for at være med til at dele vores over-
skud med dem, der har brug for det.

Linnerup 24. september kl. 10.30
Aale 24. september kl. 15.00
Tørring 1. oktober kl. 10.30
Hammer 1. oktober kl. 18.30
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D E T  S K E RA R R A N G E M E N T E R

Tørring Kirkekor
Tørring Kirkekor medvirker ved kirkeårets 
højtider, bl.a.  til Høstgudstjenesten den 
1. oktober og til  ”Syng Julen Ind” søndag 
10. dec. kl. 19.00. Desuden vil vi komme 
og medvirke med et par enkelte sange af og 
til ved andre gudstjenester. Her kan du for-
nemme, om det kunne være noget for dig at 
prøve at synge med i koret. Man behøver ikke 
at kunne læse noder for at være med. Hvis du 
er interesseret, så ring og snak med organist 
Thue på 61 67 47 14. 
Vi øver torsdag kl. 19-21.

Luthers Käthe og andre kvindfolk
Foredrag ved Pia Fris Laneth
Uldum Højskole 7. november kl. 19

»Gud har gi- 
vet kvinden 
brede hofter 
og en stor 
bag, for at 
hun skal sidde 
stille og pas- 
se sit hjem,« 
skriver Mar-
tin Luther.

Luther betragtede samfundets sociale 
hierarki som gudskabt, og manden 
som familiens overhoved, men nonnen 
Katharina von Bora fik ham på andre 
tanker og de to blev gift og fik seks 
børn. Hr. og fru Luthers ægteskab blev 
et forbillede for protestantiske fami-
lier: En skarp arbejdsdeling i gensidig 

respekt og kærlighed, samt en grund-
læggende accept af, at mand og kvinde 
er lige for Gud.

Taizé-gudstjeneste

Denne aften vil gudstjenesten være byg-
get op over bibellæsning, bøn, stilhed og 
de karakteristiske og meget iørefaldende 
Taizé sange. Sangene er korte men gentages 
mange gange – så mange at man til sidst 
synger med hjertet. Gudstjenesteformen er i 
al sin enkelhed med til at give os fortravlede 
mennesker mulighed for ro og stilhed.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed 
for at drikke et glas vin sammen.

Linnerup kirke den 8. oktober kl. 19.00
Aale kirke den 16. november kl. 19.00

Halloween i Linnerup kirke 

Kom og vær med til en hyggelig-uhyggelig 
aften den 26. oktober kl. 19.00 i kirken fuld 
af mystik. Følg posterne rundt i kirken og på 
kirkegården – løs de mystiske gåder og læg 
samtidig mærke til den flotte udsmykning. 
Alle er velkommen til komme udklædte!

Torsdag den 26. oktober kl. 19.00
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D E T  S K E R A R R A N G E M E N T E R

Kirkebakkehuset i Tørring Kl. 18.00 

Fælleskab, hygge, sang og god mad.
Hver gang vil der være et spændende 
foredrag, en konkurrence eller et andet 
festligt indslag. Er det noget for dig, så 
klip ud og sæt det på din opslagstavle.
Vi mødes fra kl. 18.00-21.00.

Aften for enlige

Programmet i efteråret ser således ud:
28. september:
’Hvem er jeg?” Janus Kirk Faaborg kommer og 
fortæller.

26. oktober:
Musik indslag med Charlotte og Bjarne.

30. november:
Julefrokost med bankospil (husk pakker) og jule-
historie ved Janus Kirk Faaborg

Priser:
Mad kr. 60
Vin pr. glas kr. 10
Øl og sodavand kr. 10
Glas til vand kr. 5
Tilmelding senest mandagen inden til:
Ragnhild Hansen. Tlf. 50931822.

Tænker du af og til over liv og død, 
himmel og jord, og det midt imellem?
Samtalerne her kræver ikke forberedelse 
eller kendskab til kirke og Bibel – kun 
et liv og lysten til at tale om det!
Ud fra søndagens tekster kommer vi 
vidt omkring i samtalerne. 
Samtalerne er med til at inspirere til 
præstens prædiken.

Du er meget velkommen - i Kirke-
bakkehuset, Degnevej 1 i Tørring!

Torsdage kl. 17-18:
21. september (til søndag d. 1. oktober)
16. november (til søndag d. 26. novem-
ber) 

Livs-samtaler 

Juletræet tændes

I samarbejde med borgerforeningen 
tændes juletræet 1. søndag i advent den 
3. december ved kirken i Aale. Kom 
og hør en julefortælling blive læst op 

i kirken og vær med når træet tændes, 
hvorefter der vil blive serveret et glas 
gløgg og/eller varm kakao. 

1. søndag i advent den 3. december kl. 16.00

Adventsmøde på Hærvejens Lejrskole
i Hammer

Der vil vane tro blive afhold advents-
møde i Hammer. En eftermiddag der 

vil byde på et inspirerende oplæg samt 
kaffebord og julegodter. 

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 14.00
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Dåb
Tørring:
05 03 17 Souline Ella Jazzefine Jepsen 

Larsen

19 03 17 Lauge Højgaard Eskildsen

19 03 17 Harald Nielsen

09 04 17 Mia Ellen Ghisalberti Jensen

16 04 17 Villads Hansen Alsgaard

09 07 17 Mason Lykke Schjermer 

Aale:
19 03 17 Elvira Zilke Schrøder

16 04 17 Sofia Møller Trankjær

16 04 17 Isabella Lykke Staun 
Nielsen

16 04 17 Alexia Lykke Staun 
Nielsen

03 06 17 Luna Annette Bak Raun 

06 08 17 Mikkel Højgaard Hansen

Hammer:
26 03 17 Hjalte Jon Berg

25 06 17 Lauge Klejn Hjort

08 07 17 Jonathan Smed 
Holmstrøm

K I R K E L I G E  H A N D L I N G E R

Begravelser  
og bisættelser

Tørring:
18 02 17 Henry Lund
25 02 17 Niels Erik Lundfold
11 03 17 Mona Marie Knudsen
28 03 17 Henning Egsgaard Hauge
22 04 17 Aasa Lillian Hansen
19 05 17 Else Marie Laursen
31 05 17 Johannes Wolfgang Classen
08 06 17 Børge Emil Hansen
16 06 17 Inga Jørgensen
22 06 17 Ellen Margrethe Vingum
01 07 17 Kit Stissing
11 07 17 Telesfor Macijowski
01 08 17 Anna Margrethe Hansen

Hammer:
06 04 17 Else Jensen
10 05 17 Jens Thomsen Christensen

Aale:
04 05 17 Annelise Sand Therkelsen
17 06 17 Mads Christian Andersen
21 06 17 Vagn Jensen

Linnerup:
18 05 17 Ulla Vingum Boldt
19 08 17 Bruno Fejrskov Pedersen

Vielser
og velsignelser

Tørring:
06 05 17 Susanne Fuglsbjerg og Jørgen 

Christian Christensen
08 07 17 Henriette Inge Hansen og 

Lasse Jensen
12 08 17 Camilla Quotrup Grønning og 

Jesper Jensen
26 08 17 Melanie Holm Keller og Oscar 

Christian Steensen Froberg
26 08 17 Charlotte Madsen og Nicolai 

Wadmann 

Aale:
03 06 17 Majbritt Raun og Daniel Bak
19 08 17 Simone Regine Skov Christian- 

sen og Torben Staun Jensen
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Tørring-Hammer
Sognepræster

Janus Kirk Faaborg
Tlf.: 31 34 03 05

e-mail: jakf@km.dk

Hanne-Birgitte Kristiansen
Tlf.: 75 80 11 24

e-mail: hbk@km.dk

Menighedsrådsformand
Marianne Rasmussen

Tlf.: 51 41 10 09
e-mail: marianne@tksf.dk

Aale-Linnerup
Sognepræst

Maria Bech Tuominen
Tlf.: 75 67 60 11

e-mail: mabh@km.dk

Menighedsrådsformand
Per Heller

Tlf.: 75 67 60 50
e-mail: perheller@hotmail.com 

Facebook
Følg med på Facebook og få sidste nyt: 

Aktiviteter, nyheder og  
links til spændende artikler.
* Aale & Linnerup Kirker 

* Tørring og Hammer Kirker

Kirkekontoret og 
Kirkebakkehuset

Degnevej 1
Tlf.: 75 80 22 34

Åbningstider:
Tirsdag og torsdag: 9.00 – 12.30

e-mail: cnc@km.dk

Graver og  
Kirketjener

Tørring, Hammer, Aale, 
Linnerup

Dorte Møldrup
Tlf.: 51 36 03 24

e-mail: cnc@km.dk

Hjemmesider
www.toerringhammersogne.dk 

www.aalelinnerup-kirker.dk 

Kirkeblad
Judith Düwel - Tlf.: 26 51 33 01
E-mail: judith_duwel@outlook.dk 

Deadline for næste kirkeblad
1. november 2017

Menighedsrådsmøder 
i Tørring
19. september  2017 kl. 18.30
23. oktober 2017 kl. 18.30
20. november  2017 kl. 18:30.

Menighedsrådsmøder 
for Aale – Linnerup 
Menighedsråd
Hold øje med Facebook og/eller hjem-
mesiden

Indre Mission holder møder i missions-
huset, Bredgade 44, Tørring med forskel-
lige indbudte talere.
Der er tilmed mulighed for at deltage 
i en bibelkreds samt familieaftner.
Program til møderne samt særskilt 
program for familieaftner kan fåes ved 
henvendelse til Ruth og Svend Aage 
Jensen, tlf. 27 28 08 45.
Juniorklub mandag fra 19 til 20.30.
Til gudstjenesten den 12. november 
kommer Peter Krabbe-Larsen og der vil 
være kaffe i Kirkebakkehuset bagefter.

Indre Mission
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G U D S T J E N E S T E R  2 0 1 7

BJ = Bodil Jølver PKL = Peter Krabbe-Larsen

Dato Tørring Hammer Aale Linnerup
27. august 11. s.e. trin. 10.30 JKF - 09.00 MT 10.30 MT

3. sept. 12. s.e. trin. 10.30 HBK - - -

10. sept. 13. s.e. trin. 9.00 PKL - 10.30 BJ 09.00 BJ 

14. sept. - - 17.15 MT Godnathistorie -

17. sept. 14. s.e. trin. Sogneudflugt JKF Sogneudflugt - -

24. sept. 15. s.e. trin. 10.30 JKF - 15.00 MT Høst – Kor 10.30 MT Høst

27. sept. 17.15 MT Godnathistorie - - -

1. okt. 16. s.e. trin. 10.30 HBK Høst - Kor 18.30 HBK Høst - -

8. okt. 17. s.e. trin. 9.00 MT - 10.30 MT
Begyndergudstj. 19.00 MT Taizé

15. okt. 18 s.e. trin. 10.30 JKF - - -

22. okt. 19. s.e. trin. 17.00 JKF 
Begyndergudstj. - - 10.30 JKF

26. okt. - - - 19.00 MT Halloween

29. okt. 20. s.e. trin.
17.00 JKF og MT 
Reformations-gudstj.

-
19.00 MT og JKF 
Reformations-gudstj.

-

5. nov. Allehelgensdag 10.30 JKF og HBK 09.00 JKF og HBK 16.00 MT 19.00 MT

9. nov. - - - 17.15 MT Godnathistorie

12. nov. 22. s.e. trin. 14.00 PKL - - -

16. nov. - - 19.00 MT Taizé -

19. nov. 23. s.e. trin. 10.30 JKF 
Menighedsmøde - - 09.00 JKF

21. nov. 17.15 MT Godnathistorie - - -

26. nov. Sidste søndag 10.30 HBK - - -

3. dec. 1.s. i advent 10.30 JKF 18.30 JKF 16.00 MT -


