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F R A  P R Æ S T E N

Nogen at følges med
Sorg kan sammenlignes med at blive 
smidt ud fra en faldskærm fra en flyve-
maskine og lande et komplet ukendt sted, 
hvor man ikke kender sproget, landska-
bet, vejene, man har ingen kort og ingen 
fornemmelse af, hvor det skal føre hen, og 
om man overhovedet kan leve der, sådan 
skriver Lone Vesterdal i bogen: ”Robust”. 
Når sorgen rammer sættes hverdagens 
velkendte rutiner ud af kraft og kræver 
nye tankegange og nye livsrytmer, og 
man finder for alvor ud af vigtigheden 
i at have nogen at følges med. Og det er 
blandt andet noget af det, man får ved at 
gå i en sorggruppe, hvor sorg og savn får 
ord i samtalen og man sammen forsøger 
at få fat om livet igen.
I Hedensted provsti er vi så heldige, at 
vi pt. har mulighed for at udbyde tre 
forskellige sorggruppe. En sorggruppe for 
skilsmisseramte børn, en sorggruppe for 
teenagere og en sorggruppe for voksne. 
Og det er den sidste, jeg vil omtale her 
i dette blad. Sorggruppen, der har kørt 
i 3 år, har plads til 6-7 voksne. Formålet 
med sorggruppen er hverken at fjerne 
sorg eller presse nogen til at komme 
videre – tværtimod er den med til at give 
en oplevelse af, at der her er nogen at 
følges med – nogen som er i samme båd 
som en selv, nogen som også har mistet 
én de holdt af. I december måned mod-
tog Annette Lyster-Clausen (sognepræst 
i Uldum) og jeg, som begge er ledere af 
sorggruppen, et brev fra en kvinde, der 
har gået i sorggruppen. Et brev vi har fået 
lov at citere fra, så længe hun forbliver 
anonym. Kvinden skriver: Jeg har mistet 
min 36 årige datter. Det skete pludseligt 
men efter mange års psykisk og fysisk syg-

dom. Jeg har konsulteret psykolog, men 
synes først efter sorggruppen, at jeg forstår 
lidt mere. Jeg er ikke traditionel troende 
(hvad det så end betyder) men dette har 
på ingen måde været en hindring i, at jeg 
har følt mig meget forstået og velkommen i 
sorggruppen. Jeg kan derfor varmt anbefale 
at være en del af en sorggruppe. Jeg bliver 
aldrig det samme menneske, som før min 
datter døde – ind imellem falder jeg stadig 
i et sort hul, men jeg kommer op igen.
Det er netop dér i magtesløsheden, vi 
opdager, at vi ikke er herre i eget liv. Og 
hvorfra henter vi så vores kræfter? Til det 
er mit svar: I håbet – i håbet om eller 
troen på, at der må være nogen at følges 
med, og dette nogen kunne vi kalde for 
det hinsides. Et begreb der dækker over 
fællesskabet med de andre: Familie, ven-
ner, kollegaer og gode naboer, men også 
et begreb der dækker over Gud. Der 
findes en Gud, vi med sindsro kan lægge 
alle vores bekymringer hos. Det giver 
frihed – frihed til at tro på, at vi ikke skal 
klare tingene selv – for Gud går med. Og 
det eneste vi skal gøre er at tage imod.

Maria Bech Tuominen

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

Tørring kirke den 13. maj kl. 10.00 

P1 i Danmarks Radio transmitterer fra Tørring 
kirke 13. maj kl. 10.00.
Kom og vær med til at fylde kirken.
Bemærk at det er kl. 10.00, som er DR’s almin-
delige gudstjenestetidspunkt.

Radiotransmission i maj

Tænker du af og til over liv og død, him-
mel og jord, og det midt imellem?
Samtalerne kræver hverken 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 (Hanne-Birgitte Kristiansen) 
prædiken.
Du er meget velkommen – i Kirkebak-
kehuset, Degnevej 1 i Tørring!
Tirsdage kl. 17-18: 
13. marts (til Påskedag)
24. april (i meget god tid til radioguds-

tjenesten d. 13. maj :-) )
1. maj (Til Kristihimmelfart, 10. maj)
22. maj (Til søndag 3. juni)

Livs-samtaler 
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Til dem af jer der ikke allerede har opdaget 
det, så har Tørring og Hammer kirker har 
fået en ny hjemmeside. 
www.toerringhammersogne.dk
Vi har arbejdet hårdt for at lave den bru-
gervenlig, så alle nemt kan finde rundt på 
siden. Siden indeholder blandt andet guds-
tjenestekalenderen, hjælp til alt fra fødsel til 
død, samt oversigt over kirkegården.
Hjemmesiden er gjort lidt moderne, så vi 
kan tydeliggøre alle de spændende arran-
gementer vi har i kirkerne. Der er desuden 
kommet en tilmeldings funktion, hvor man 
nemt kan tilmelde sig arrangementer som 
sogneudflugt og konfirmandforberedelse. 
Klik ind på siden og oplev den.

Ny hjemmeside – 
Tørring Hammer Sogne

Kirkebladet
Alting har sin tid, og den tid er nu kom-
met til kirkebladet.
Kirkebladet som vi har kendt, og nydt 
det i mange år, vil ikke længere forblive 
som nu. 
I fremtiden vil kirkebladet udkomme 
2 gange om året, i marts og september 
måned. 
Til gengæld vil der komme en meget stor 
annonce i Tørring Folkeblad en gang om 
måneden. Den annonce vil indeholde 
gudstjenesteliste, arrangementer og andre 
vigtige oplysninger, derfor er det en god 
idé at gemme siden.
Som noget nyt indgår vi nu i et samar-
bejde omkring annonceringen med de 
omliggende kirker Uldum, Langeskov, 
Hvirring og Hornborg, derfor kom-
mer der oplysninger fra alle sognene i 
den månedlige annonce. Ellers fortsæt-
ter samarbejdet som det plejer mellem 

Tørring/Hammer/ Aale/ Linnerup.
De to årlige kirkeblade, som vil blive 
udgivet, bliver ikke husstandsomdelt, 
men vil findes i kirkerne, Sognehuset, 
Kirkebakkehuset, biblioteket på skolerne. 
I Hjortsvang/ Linnerup arbejders der på 
at lave en boks, hvor bladene vil være 
at finde. Denne boks vil blive placeret 
ved Linnerup Kirke. Derudover vil der 
blive leveret kirkeblade til plejehjemmet 
Nederbylund.
Vi kan samtidig opfordre til at tænke på 
brugere af bladet, som måske ikke selv 
har så nemt ved at få bladet, så tænk på 
naboerne, også i denne situation.
Kirkebladet kan også læses på kirkens 
hjemmeside. 
Fra menighedsrådets side håber vi, at 
der er forståelse for, at kirkebladet bli-
ver afløst af en månedlig meddelelse i 
Tørring Folkeblad.

Status kirkegårde:
Vi tager gran af i Marts, og håber vi kan 
plante forårsblomster inden Påske. Ellers 
kommer de i jorden lige efter.

Linnerup: Det vil blive her i foråret vi så 
småt begynder på lidt anlæg.

Åle: Vi skulle meget gerne have skiftet 
flere hække.
Og plantet nogle træer.  
Der vil blive nedlagt en del gravsteder, 
om det så bliver til græs, eller vi finder på 
noget andet vil tiden vise.

Koncert i Linnerup kirke

Torsdag den 22. marts kl. 19.30 gæster 
Tørring kor Linnerup kirke. Aftenen vil 
være kombineret med korets sange samt 
fællessang fra salmebogen og det nye tillæg 
til salmebogen: ”100 salmer”. Vi glæder os 
til en hyggelig aften.  

Torsdag den 22. marts kl. 19.30

Sorggruppe
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 at høre nærmere om sorggruppen kan du 
kontakte:  
Maria Bech Tuominen Tlf: 7567 6011
Annette Lyster-Clausen Tlf: 2097 1201
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Godnathistorier

Hop i pyjamassen og tag soveposen og 
bamsen under armen. Vi mødes i kir-
ken 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 hem-
melige kuffert for at høre de mest gud-
dommelige gode godnathistorier 

Tørring Kirke:
den 13. marts og den 3. maj

Linnerup Kirke: Den 31. maj

Aale Kirke: Den 22. marts

Tilmelding af hensyn til mad:
Tørring: cnc@km.dk og 
Aale og Linnerup Anni: 6074 6451

Det foregår i denne omgang i Uldum kirke 
og starter op den 1. maj. Babysalmesang 
forløber over 7 gange og tidspunktet er fra 
kl. 10.00-11.30 (inkl. hygge og kaffe/the). I 
Tørring kirke starter vi op efter sommerfe-
rien den 30. august fra kl. 10.00-11.30. Det 

koster ikke noget at deltage, men tilmelding 
er nødvendig.
For yderligere information og tilmelding 
rettes henvendelse til sognepræst Maria 
Bech Tuominen (mabh@km.dk/75676011). 
Der er plads til 12 babyer på et hold.

For ca. 2-10 måneder gamle babyer. Babysalmesang er 
med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelses-
mæssige, sociale og sproglige udvikling.

Kirkebakkehuset i Tørring Kl. 18.00 

Aften for Enlige – Fælleskab med værdi.
Trænger du til at komme ud og opleve 
noget? Trænger du til at tage del i et 
nærværende fællesskab? Vil du gerne 
komme et sted, hvor du kan blive 
inspireret af en god foredragsholder, 
eller blot synge nogle gode sange?

Aften for enlige er en komsammen, hvor men-
nesker kan mødes til et fællesskab. Kom og vær 
med.

Aften for enlige

Torsdag den 22. Marts Musisk indslag

Tilmelding til Ragnhild Hansen på telefon: 
5093 1822 senest mandagen inden.

Priser:
Mad kr. 60
Vin pr. glas kr. 10
Øl og sodavand kr. 10
Glas til vand kr. 5

Sportsfest

Søndag 17. juni holder Aale kirke andagt i 
teltet ved sportsfesten 2018.
For hvert år kommer der flere og flere til 
andagten, så lad os fylde teltet helt op i år.

Andagt & morgenmad kl. 9.30 på sportspladsen

Å-folket udendørs Gudstjeneste

I samarbejde med spejderne er det blevet 
muligt at lave en udendørsgudstjeneste i 
teltet nede ved spejderhuset. Det vil være 

en gudstjeneste med fokus på, at fortælle 
kristendommens budskab til børn og 
unge

10. juni kl. 14.00 ved spejderne
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Gospel Koncert - 
Saint Michaels Voices
Den 19. april kl. 19.30 i Tørring kirke

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

Koret har været igennem en rivende udvik-
ling siden de første toner lød tilbage i 2006, 
og selvom koret udelukkende består af sang-
glade amatører, har det med flid og hård 
træning arbejdet sig op til et højt niveau. 
Saint Michael Voices stiller som altid op 
med dets mange forskellige solister, som 
fortolker både klassiske og moderne gospel-
hits og –ballader. 

Koret har derfor høstet stor anerkendelse 
ved dets mange koncerter i løbet af de 
senere år
I kan forvente intet mindre end et brag af 
en koncert, hvor I bliver inviteret ind i san-
gene, og hele kirken kommer til at ulme af 
opløftende og rørende gospel-glæde. 

Morgenro i Aale kirke

Sammen med konfirmanderne indleder vi 
dagen med en fortælling til eftertanke. Vi 
synger et par salmer, siger trosbekendelsen, 
beder fadervor og præsten lyser velsignelsen. 
Alle er meget velkomne.
(Sidste morgenro i denne omgang er i uge 15)

Tirsdage kl. 8.00

Oplæsning i sogne-
huset i Aale

Kom og vær med til en hyggelig formiddag. 
Det foregår alle fredage i lige uger fra 10.00-
12.00.

Månedens salme
I anledning af der er udkommet to nye sal-
mebøger, har vi besluttet, at indføre måne-
dens salme. Det betyder at vi til hver søn-
dagsgudstjeneste vil synge den samme sang 
i en måned. Vi begynder i marts måned. 
De to nye salmebøger hedder helholdsvis 
”100 Salmer” og ”Kirke Sang Bogen”. Der 
er en lille hage ved de to bøger. De forsæt-

ter nummermæssigt, hvor ”Den Danske 
Salmebog” slipper, nemlig ved nummer 
791. Det betyder at vi pludselig har flere 
salmer med samme nummer.
Derfor har vi to forkortelser: 
HS = 100 Salmer 
KS = Kirke Sang Bogen

Marts:  KS 881   Et hus at komme til
April: KS 969   Jeg ved en sang der 
  aldrig ender
Maj: HS 806   Nu er det åndens lyse tid
Juni: KS 975   Når du vil
Juli: HS 807   Den lange lyse sommerdag
August: KS 939   Dagen gror af morgengryet
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Påskens gudstjenester
2018

den 25. marts

Palmesøndag, Festgudstjeneste
Tørring kirke kl. 10.30

den 29. marts

Skærtorsdag, Fællesskabsmåltid 
Linnerup kirke kl. 17.00 & Tørring kirke 
kl. 19.00

den 30. marts

Langfredag, Natgudstjeneste
Tørring kirke kl. 22.00

den 1. april

Påskedag, Solopgangsgudstjeneste 
Tørring kirke kl. 07.00 Linnerup kl. 9.00
Aale kirke kl. 10.30.

den 2. april

2. påskedag, Stillegudstjeneste 
Hammer kirke kl. 10.30 (som påskedag)
Tørring kirke kl. 19.00 (Taizé)

Palmesøndag - Kongen længe leve
Palmesøndag er en fest.
Gudstjenesten fortæller historien om, at det 
er kongen, der kommer. Den største nogen 
sinde – Guds konge! 
Men en anden slags konge og befrier, end 
mennesker havde forestillet sig. 

Skærtorsdag - En fest du er indbudt til

Langfredag - Natgudstjeneste med gravøl

Påskedag - Solopgang for krop og sjæl

Skærtorsdag er der dækket bord ned igen-
nem kirken, og gudstjenesten foregår som et 
måltid. På den måde mindes vi om, at Guds 

kærlighed også gælder os, og at vi skal give 
den videre til hinanden. At spise sammen er 
tegn på fællesskab.

Krig, vold, hæslighed...alt, hvad vi kan 
blive ramt af, og kan ramme andre med... 
Langfredag er dagen, hvor ondskaben vin-
der og mørket bliver totalt. Hvor der ikke 
er noget lys at se...Hvor selv Gud er blevet 
væk...

Sådan kan livet også være, og i gudstjene-
sten tør vi se det i øjnene, fordi vi ved, at der 
kommer en påskemorgen...
En gudstjeneste i moderne billeder. Som 
ved en begravelse, drikker vi gravøl efter 
gudstjenesten.

Påskemorgens jublende budskab er, at 
Kristus er opstået og vi skal opstå! Hvad 
er det at opstå? Trosbekendelsen taler om 
”kødets opstandelse” - hvad betyder det? I 
vores tid ligger frelsen i kroppen – en slank, 
veltrænet, evig ung krop...

Kan vi forestille os et evigt liv kun for sjæ-
len? Eller hvilken krop er det, der opstår? 
Engang skal vi opstå til et evigt liv – men er 
der nyt liv til krop og sjæl allerede nu?
Ja! – er påskemorgens ”glad-i-låget”–budskab!

Påskeoptakt

Mandag den 19. marts kl. 14.30 i Tørring 
kirke er der påskeoptakt opført af forårets 
minikonfirmander. Alle er meget velkomne.

Mandag den 19. marts kl. 14.30 i Tørring kirke 

2. påskedag - Stillegudstjeneste
Gudstjenesten er et sted at lade op. 
Lade roen falde på sig. 
Et sted at være kendt af Gud. 

At høre til. At blive velsignet. 
Gudstjenesten hviler i små bibelord og 
enkelte vers, der synges mange gange.
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Som optakt til 
vores pilgrimsvan-
dring i september 
vil Lars komme 
med en personlig 
beretning om det 
at vandre.
Dette foredrag fo- 
kuserer på de per-
sonlige og spiritu-
elle oplevelser, der 

kan opstå på vejen fra Oporto via Santiago 
de Compostela til Finisterre i det vestlige 
Spanien, kaldet Verdens ende. Udover de 
meget personlige oplevelser, vil du møde 
pilgrimme, Portugisere, spaniere, den 
lokale bar, herberger, mad og vin. 

Du vil også få oplevelsen af at trække 
stikket helt ud og lade Facebook, radio, 
tv, og den ”unødvendige støj” blive hjem-
me.
Foredraget starter med beretningen om, 
hvorfor Lars som total nybegynder tog 
det store skridt at vandre Pilgrimsruten 
El Camino på 800 kilometer og senere 
tog blandt andet på Camino Portuguese.
Under foredraget kommer Lars ind på 
nogle helt essentielle spørgsmål som:
Kan en vandretur virkelig være en hjælp, 
når du kæmper med stress eller depres-
sion? Hvad er det en vandretur kan som 
skaber ro i sindet?
Har en vandretur virkelig indflydelse på 
dit selvværd og din selvtillid?

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

Foredrag om pilgrimsvandring
Den 16. maj kl. 19.00 i Kirkebakkehuset

Som noget nyt vil Tørring og Hammer 
kirker prøve at lave en lille pilgrimsvan-
dring i starten af september måned.

Tanken er at få en stressfri og dejlig tur, 
hvor man har tid til at vende tankerne 
indad, og få en rejse ind i sit eget indre.
Tørring er omkranset af en skøn og 
enestående natur med både Gudenåen 
og 32 km anlagt stier i kærområdet, og 
derfor er tanken at turen skal foregå i 
lokalområdet. 
Turen vil indeholde både kano sejlads og 
vandring med overnatning i shelters.
Tilmelding kommer til at foregå via 
Tørring-Hammers hjemmeside omkring 
maj måned.

Pilgrimsvandring
Turen vil blive den 8 .til 9. september fra Tørring.

Tørring Kirkekor 
synger mest moderne sange med rytme, 
poesi og livsvisdom, - skræddersyede til 
vores stemmer og musiksmag. 
Vi medvirker ved kirkeårets højtider. 
Desuden indgår vi i gudstjenesten i vores 
kirker med et par sange af og til ved andre 
lejligheder. 
Kom og oplev os, og mærk om det kunne 
være noget for dig at prøve at være med. 
Man behøver ikke at kunne læse noder. 
Vi øver hver torsdag det meste af året kl. 
19-21, for det er et sjovt og hyggeligt sam-
vær, vi ikke godt kan undvære. 
Hvis du kunne være interesseret, så ring og 
snak  med organist Thue på  61 67 47 14.

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 første 
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. 
Der er aldrig sangeftermiddage i december, 
juli og august.
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Oversigt konfirmander 2018
Aale kirke 7. april 2018
Jacob Dejrup Lystbæk Christiansen
Daniel Laxlov Kristensen

Tørring kirke 15. april 2018
Alexander Honoré
Clarissa Abelone Meinhardt Markussen
Felix Lauge Bast
Jamila Zofia Basini Bassaine

Jonas Bisgaard Bylov
Karoline Marie Hansen
Laura Krusborg Jensen
Louise Mathilde Thomassen
Lærke Christine Jespersen
Matias Stusgård Kjær Pedersen
Mikkel Funke Nielsen
Mikkel Sommer Jensen
Nicolai Svinth Johansen
Niklas Lund Rinvar
Oliver Elias Novak
Philip Christian Ronge Rasmussen
Sofie Plykker Kristensen
Victor Reinhardt Snoghøj

Tørring kirke 22. april 2018
Caroline Marie Thomassen
Daniella Watson Pedersen

Frederik Nordahl Hinrichsen
Inge Harder Waldemar
Inger Ajer Markussen
Isabella Kølbæk Martiiussen
Isaiah Jurunja
Julie Sandal Brinkmann Laursen
Kamilla Susan Nielsen
Kasper Ernst Lehnskov
Lucas Kjær Andersen
Mads Sandahl Skrydstrup
Marcus Skaanning Pedersen
Maria Moselund Hansen
Mikkel Ulsø Husted
Patrick Ibsgaard Jespersen
Phillip Jong Villumsen
Tobias Dresler Clausen
Trine Kierby Jørgensen
Valdemar Magnus Basini Kowalewski

Aale kirke 27. april 2018
Bella Mary Rye
Benjamin Rosenkrants
Benjamin Haurum Schriber
Caroline Toftgaard
Emma Bech Tuominen
Emma Friis Bjerregaard 
Thomsen
Lina Bank
Mads Kjærgaard Pedersen
Salina Isbrandt Jansen
Therese Burmann Broeng
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Aale og Linnerup kirker inviterer sammen 
med pensionistforeningen på en spæn-
dende udflugt til oplevelser på Fyn.
Vi indleder udflugten med et besøg i 
Christianskirken i Fredericia, hvor vi 
blandt andet skal se det forgyldte alter og 
Bjørn Nørgaards farverige mosaikvinduer. 
Herefter går turen videre til Fyn, hvor der 
venter en lækker middag på en af de hyg-
gelige kroer.
Efter middagen venter nogle hyggelige 
oplevelser i det gamle Humlemagasin fra 
1878, hvor der er tid til at nyde de mange 
smukke haver, digteren Sigfred Petersens 
samling med bl.a. ”nu går våren gennem 

Nyhavn” det spændende dukkemuseum, 
med kendte og kongelige porcelæns duk-
ker, fra Frederik d. 1. til nutiden og ikke 
at forglemme stedets produktion af Øl 
og Tobak. Under besøget serveres kaffe 
og prinsesse Maries lagkage i de smukke 
stuer.
Pris kun 250 kr. inkl bus 2 retters mid-
dag entré eftermiddagskaffe med prin-
sesse Marie ś lagkage. Tilmelding (først til 
mølle) senest den 26/8 2018 Til: Kirsten 
Riis Andersen 75676089
Kirsten Lukassen tlf: 75 67 64 12/ 28 20 
16 81 Esther Bengtsson 29 92 12 39

Pensionist- og Sogneudflugt
D. 9. september kl. 9.20 fra Linnerup kirke 
kl. 9.30 fra Aale kirke

Der er traditioner der ikke må forsvinde, 
og en af dem er grundlovsdag i Aale Kirke, 
hvor Aale – Linnerup Menighedsråd ska-
ber en hyggelig dag.
Vi starter den 5. juni kl. 12.00 med andagt 
i kirken, og efterfølgende er der hygge og 
god stemning i haven ved Sognehuset.
Teltet er stillet op, og vi serverer som 
sædvanligt frikadeller/ pølser med kar-

toffelsalat til meget rimelige priser. Dertil 
kan købes øl og vand. Når maden er 
fortæret er der fællessang med Jørgen og 
Thue i haven.
Årets grundlovstaler er Ole Thomsen, 
der fortæller om at `være søn i en flok af 
seks sønner´ fra Tåning Overgård.
Velkommen til, og husk alle arrangemen-
ter er for alle i de fire sogne.

Friluftsgudstjeneste og 
sognedag i Hammer 

Så bliver der igen sognedag og gudstjeneste 
i de lyngklædte bakker. Der er skiltning fra 
Hammer kirke. Gang-besværede kan blive 
kørt helt ud til stedet. Der er bænke nede af 
skråningen. Ellers tag et tæppe med at sidde 
på. Husk kaffe – vi serverer kagen!
I tilfælde af dårligt vejr, holdes gudstjenesten i 
kirken – det er heldigvis kun sket 2 gange på 
16 år! Efter gudstjenesten er der aktiviteter og 
hygge på lejrskolen.
Fællesspisningen om aftenen er for medlem-
mer af sognets 3 foreninger. 

Den 19. august kl. 14.00

Varme hveder

Som optakt til bededag, vil vi afholde afteng-
udstjeneste i Tørring kirke, der vil blive prædi-
ket over bededagsteksten. Efterfølgende vil der 
blive budt på varme hveder i Kirkebakkehuset. 

Den 26. april kl. 19.00 i Tørring kirke

Grundlovsdag d. 5. juni

The White Album

Oplev musik med den hjertevarme danske 
trio ”The White Album”. Musik der emmer 
af den nordiske melankolske klang og lyrik. 
The White Album ś debutalbum ”The Quiet 
Strum”, affødte mange anmelderroser med refe-
rencer til bl.a. Fleet Foxes og Bon Iver. Bandet 
formår altid at skabe en sjælfuld stemning kryd-
ret med lun fynsk humor til deres koncerter. 
Dørene åbnes kl. 19.00 – koncerten er gratis, 
og indgang efter først til mølle princippet. 

Koncert Tørring kirke torsdag d. 30. aug. kl. 19.30
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Dåb
Tørring:
10 12 17  Elena Diana Bentzen

07 01 18  Mikkel Schmidt ......

21 01 18  Frederik Nørup Søgaard 
Knudsen

04 02 18 Elvira Marie Meyer Fyhn

04 02 18 Jeremiah Tsefome Levi

24 02 18  Lærke Lynge Løvbjerg

24 02 18  Laura Lynge Løvbjerg

25 02 18 Frederik Guldberg Hansen

25 02 18 Max Dam Kølbæk 

Linnerup:
07 01 18  Albert August Nielsen

Aale:
21 01 18 Matti Kristian Koziara 

Kyndesen

21 01 18 Logan Villy Klejstrup 
Jacobsen

21 01 18 Mathias Hermann

21 01 18 Aija Marie Holm 
Frederiksen

25 02 18 Agnes Kjærgaard Nordahl

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

Begravelser  
og bisættelser

Tørring:
21 11 17  Ejner Larsen

23 11 17 Gerda Sundien

14 12 17 Lis Andersen

16 12 17 Emilia Dora Petersen

04 01 18 Anna Sørine Markussen

12 01 18 Yonna Bregnebjerg 
Jørgensen

20 01 18 Asta Marie Skovbjerg

22 01 18 Solveig Poulsen

26 01 18 Niels Sonderup Rasmussen

29 01 18 Haakon Søderlind Jensen

07 02 18 Jens Peter Madsen

07 02 18 Erna Jensen

17 02 18 Kim Vingum

28 02 18 Niels Friborg

Hammer:
06 01 18 Knud Peter Kjeldsen

26 01 18 Tove Christine Vilstrup

Vielser
og velsignelser

Tørring:
27 01 18 Rakel Friborg og Henrik 

Møldrup

03 02 18  Camilla Lohmann Hansen 
og Kevin Wojdemann Jensen

24 02 18  Kristina Langelund 
Østergaard og Steffen Lynge 
Løvbjerg Jensen

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 kirker, samt se 
hvilke arrangementer/gudstjenester der er 
i de forskellige kirker. 
Du kan finde den gratis i Apples App 
Store eller Googles Play Butik. 
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V E J V I S E R

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: dsm@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. august 2018

Menighedsrådsmøder 
i Tørring
21. marts  2018  kl. 18.30
23. april  2018  kl. 18.30
22. maj 2018  kl. 18.30
18. juni  2018  kl. 18.30
27. august 2018  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 fås ved henvendelse til 
Ruth og Svend Aage Jensen, tlf. 27 28 
08 45.
Juniorklub mandag fra 19 til 20.30

Indre Mission
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G U D S T J E N E S T E R  2 0 1 8
Dato Tørring Hammer Aale Linnerup

8. marts - - - 19.00 MT Taizè
11. marts Midfaste 9.00 HBK Sogneindsamling - - -
13. marts 17.15 MT Godnathist. - - -
18. marts Mariæ bebudelsesdag 10.30 JKF - 9.00 MT 10.30 MT
22. marts - - 17.15 MT Godnathist. Se Aale
25. marts Palmesøndag 10.30 JKF* - - -
29. marts Skærtorsdag 19.00 MT* - Se Linnerup 17.00 MT*
30. marts Langfredag 22.00 JKF* - - -
1. april Påskedag 07.00 HBK* - 10.30 MT* 9.00 MT*
2. april 2. Påskedag 19.00 HBK Taizè* 10.30 HBK* - -
7. april Lørdag - - 10.30 MN Konf. -
8. april 1. s.e. påske 10.30 JKF - - -

15. april 2. s.e. påske 10.30 Konf. JKF - 9.00 MT 10.30 MT
22. april 3. s.e. påske 10.30 Konf. JKF - - -

26. april Aftengudstjeneste  
torsdag m. varmehvede 19.00 JKF - - -

27. april Bededag - - 10.30 MT Konf. -
29. april 4. s.e. påske 10.30 JKF 18.30 JKF - -
3. maj 17.15 MT Godnathist. - - -
6. maj 5. s.e. påske 17.00 JKF - 9.00 MT 10.30 MT

10. maj Kristi himmelfart. 10.30 HBK - - -

13. maj 6. s.e. påske 10.00 (NB) HBK  
Radiotransmission 12.00 HBK - -

20. maj Pinsedag 10.30 JKF 18.30 JKF 10.30 MT 9.00 MT
21. maj 2. pinsedag 19.00 JKF - - -
27. maj Trinitatis 10.30 JKF - - -
31. maj - - Se Linnerup 17.15 MT Godnathist.
3. juni 1. s.e. trin. 10.30 HBK - 10.30 MT 9.00 MT
5. juni Grundlovsdag Se Aale Se Aale 12.00 MT Se Aale

10. juni 2. s.e. trin. 14.00 Friluft ved spejderne - - -
17. juni 3. s.e. trin. 10.30 JKF - 9.30 MT Sportsandagt 19.00 MT
24. juni 4. s.e. trin. 10.30 JKF - 9.00 MT 10.30 MT
1. juli 5. s.e. trin. 10.30 HBK 18.30 HBK - -
8. juli 6. s.e. trin. 19.00 MT - 10.30 MT 9.00 MT

15. juli 7. s.e. trin. 10.30 JKF - - -
22. juli 8. s.e. trin. 9.00 BJ - 10.30 BJ Se Aale
29. juli 9. s.e. trin. 10.30 HBK - - -
5. aug. 10. s.e. trin. 19.00 - Se Linnerup 16.00 

12. aug. 11. s.e. trin. 10.30 JKF - - -

19. aug. 12. s.e. trin. Se Hammer 14.00 HBK 
Friluftsgudstjeneste Se Hammer Se Hammer

26. aug. 13. s.e. trin. 10.30 JKF - 9.00 MT 10.30 MT
2. sept. 14. s.e. trin. 10:30 JKF + HBK Dåbstræf - - -

*Omtale side 6


