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F R A  P R Æ S T E N

Mission  
– der er en opgave til os alle
Konfirmanderne i Tørring og Aale har 
haft besøg af konfirmandaktion fra 
Danmission. Det har været nogle gode 
besøg, hvor konfirmanderne og vi præ-
ster, har fået åbnet øjnene op for en 
anden verden og en anden virkelighed 
end den vi kender til. 

Midt i en ellers globaliseret verden er der 
mange ting som medierne ikke gør os 
opmærksom på. Mange steder rundt om 
i verden er de kristne trængt eller endda 
forfulgt, og det kommer os alle ved. Alle 
os der er døbt har hørt de samme ord ved 
dåben: ”Mig er givet al magt i himlen og 
på jorden. Gå derfor hen og gør ALLE 
FOLKESLAGENE, til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn.”

Så enhver der er døbt er også kaldet til at 
drive mission overfor alle dem der endnu 
ikke er døbt. Det er et fokus som vi let 
glemmer når vi har det så godt, som vi har 
i Danmark. Men det må vi ikke, for Jesus 
siger, at vi skal ud med evangeliet til alle. 

Der har været en række film der hed 
Mission Impossible – altså den umulige 
mission. Det er ikke en sådan vi er sendt 
ud på. Ordene fra dåben slutter nemlig 
med, disse: ”jeg er med jer alle dage, 
indtil verdens ende”. Så når vi driver 
mission, vil Gud hjælpe med, alle dage. 
Mulighederne for at drive mission er 
mange. Jeg vil nævne tre muligheder 
som jeg mener vi alle bør overveje.

 1. Sæt mission på dagsordenen ved 
køkkenbordet og i samtalerne med 
de mennesker som du omgås. 
Snak om, hvordan det er at være 
kristen i verden i dag, og hvad vi 
kan gøre for at hjælpe dem der 
har det svært. Bed for de menne-
sker der endnu ikke har hørt 
evangeliet.

 2. Støt et eller flere af de mange 
missionsselskaber som forsøger 
at nå ud til alle folkeslagene. 
Lav gerne en fast giveraftale med 
et selskab, det giver tryghed for 
dem, og skattefradragsfordele for 
dig.

 3. Overvej om du selv skulle rejse ud 
og fortælle mennesker om evan-
geliet. 

Mission betyder at udføre en vigtig 
opgave (ordet bruges af militæret, 
når de sendes ud på en mission). 
Mission betyder også at sendes ud 
med evangeliet, hvilket også er en 
vigtig opgave.

                                                    
Sognepræst Peter Krabbe-Larsen

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

Menighedsrådsmøder for
Aale - Linnerup Menighedsråd
afholdes i Sognehuset i Aale
9. marts 2016 kl. 19:00
12. april 2016 kl. 19:00
11. maj 2016 kl. 19:00
16. juni 2016 kl. 19:00  
16. august 2016 kl. 19:00

Menighedsrådsmøder i 
Tørring-Hammer afholdes i 
Kirkebakkehuset i Tørring
30. marts 2016 kl. 17:00
25. april 2016 kl. 17:00
26. maj 2016 kl. 17:00
26. juni 2016 kl. 17:00

Plejehjemsgudstjenester
Der er plejehjemsgudstjenester 2. onsdag i 
hver måned kl. 10.30 undtagen juli måned. 
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Design-opgave
4. klasserne på Tørring skole arbejder med 
design.
Drengene har i efteråret skulle designe et 
trofæ som kommunen ville kunne bruge 
som AWARD til kåring af årets idræts-
udøver.
Nu er det så pigerne tur. De var på besøg 
i Tørring kirke, hvor både Anne Birgitte 
Skjønnemann, giftefoged i kommunen, og 
jeg var der som præst, for at stille pigerne 
en opgave: Design en lille gave i glas, som 
kirken eller kommunen vil kunne bruge 
som gave til brudepar.
Kirkens messehagler 
var fremme til inspi-
ration. De har kir-
keårets farver: Hvid, 
grøn, lilla og rød.
Farverne kan også 
bruges til at sige 
noget om et ægteska-
bet: Hvid er glædens 
farve (som brudekjo-
len), grøn er hver-
dagsfarven (der er 
korn på messehaglen, 

fordi det er her i hverdagen, vi skal få livet 
til at gro), lilla bruges til eftertænksomhed 
(hvorfor skændes vi nu? Hvad er min egen 
andel i det? Hvad kan jeg gøre anderledes, 
for at gøre min ægtefælle gladere?) og så er 
der den røde. Kærlighedens farve, pinsens 
farve. Det, der får os til at brænde og 
engagere os, og den dybe kærlighed, der 
rummer tilgivelse og rækker hen over alt 
det, der ellers kunne skille os ad.
God arbejdslyst og kreativitet til pigerne 
i 4. klasse!

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

Tænk med på prædikenen

Nysgerrigt spørger vi til, hvad evangeliet 
har med vores liv at gøre. 
Det kræver ingen forudsætninger. Bibel-
teksterne læser vi sammen.
Hver gang mødes vi én time - fra kl. 17-18. 
Mandag d. 14. marts (til påskedag)
Tirsdag d. 19. april (til gudstjenesten d. 1. maj)
Tirsdag d. 3. maj (til pinsedag)
Mandag d. 30. maj (til gudstjenesten d. 
12. juni)

Fortæl din troshistorie
I en mindre gruppe skiftes vi til at fortæl-
le om vores liv ud fra et tros-perspektiv.
Hvordan knytter dit liv og din tro sig 
sammen? Hvem har haft betydning for 
din tro? Stammer det tilbage fra din barn-
dom? Er der oplevelser i dit liv, hvor din 
tro fik særlig betydning? Er der tidspunk-
ter, hvor det har været særlig svært at tro?
Tag strikketøjet med, hvis du har lyst.
Vi mødes inde i kirken ved cafe-bordene. 

Første gang er lige efter påske: Tirsdag d. 
29. marts kl. 14-16.
Tidspunktet for de øvrige gange fastsæt-
tes med deltagerne.

Kontakt Hanne-Birgitte Kristiansen, hvis 
du vil være med: 
Tlf. 75 80 11 24/ HBK@KM.DK – også 
selvom du evt. ikke kan første gang.

Kirkekoret:
Tørring Kirkekor medvirker ved kirkeårets 
højtider. Vi øver hver torsdag aften kl 19-21 
i godt halvanden måned op til næste lejlig-
hed. Det er ikke noget krav, at man kan 
læse noder, for vi har ialt tre instruktører, 
der står for instuderingen. Desuden kan 
man få en CD at lytte til med hjem, med 
de nye sange på. Ring til organisten og hør 
nærmere (Thue, 61 67 47 14). Vores reper-
toire er dels sange og salmer, dels klassisk 
musik og ikke mindst moderne, rytmi-
ske numre. Med det nye mikrofon-system 
kommer sangen virkelig til at fylde rum-
met, og man kan høre, hvor godt koret fak-
tisk synger, - helt ned på de bageste pladser.

I Kirkebakkehuset Tørring ved HBK
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S E T  &  S K E T

Morgenro i Aale kirke
Sammen med en flok dejlige, engarge-
rede konfirmander, har jeg siden efteråret 
deltaget mere eller mindre i Morgenro i 
kirken tirsdag morgen. Vi begynder med 
en salme, derefter læser Maria en historie 
eller fortælling til eftertanke, så er der 
morgenro. Vi beder fadervor og siger 
trosbekendelsen og slutter med endnu 
en salme. En dejlig rolig måde at starte 
dagen på.
PS: tirsdag 19/01 var der solskin og nyfal-
den sne og selvfølgelig blev det til en 
sneboldkamp på vej til Sognehuset- - - vi, 
Inger Hansen og jeg var lige ved at gå over 
for at deltage, men kørte dog hjem og fik 
kaffe og en snak om verden i alminde-
lighed.

Tove Sørensen
Aale 

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

Kirke-skole-samarbejdet:

GRUNDLOVSDAG

Morgenro

Vi mødes i Aale kirke til andagt kl. 12.00, 
hvorefter vi samles i det smukke sognehus. 
Her venter frokosten i haven og Jens Jørgen 
Markussen, der er barnefødt i sognehuset vil 
fortælle om livet dengang. Vi vil også have 
fornøjelsen af at høre Aale og Linnerups bør-
nekor under korledelse af Thue de Cros Dich.

Morgenro fortsætter til og med uge 13
I Tørring kirke: Torsdage kl. 8.30
I Aale kirke: Tirsdage kl. 8.00
Sammen med konfirmanderne indleder vi 
dagen med en fortælling til eftertanke. Vi 
vil synge et par salmer, sige trosbekendelsen, 
bede fadervor og præsten lyser velsignelsen. 
Alle er meget velkomne.

Middelalder-happening, Fastelavns-guds-
tjenester, minikonfirmander, børnekor, osv. 
– Der er mange arrangementer i Aale, som 
samler børn og voksne. Senest har skolens 
musiklærer, Leif Rønsbro Larsen, som er 
en rutineret rock-guitarist og sanger, taget 
initiativ til denne fredagscafé i minihallen/
skolen, hvor de lokale kan hygge sig og 
evt. synge med på en stribe gamle hits af 
bl.a. SImon og Garfunkel, Kim Larsen og 
ShuBiDua. Leif spiller 12-strenget guitar 
ved denne lejlighed, og ved sin side har han 
organist Thue Dich, der sørger for key-
board, bas og trommerytmer. 
Det er i øjeblikket Anette Thomsen (41 43 
46 32), Kari-Ann Broeng (40 94 32 74) og 
vores sognepræst, Maria (30 34 60 11), som 
kører fredagscaféerne. Har du lyst at være 
med, eller har du nye input og ideer, så bare 
kontakt os.

Kl. 8.30 i Tørring og kl. 8.00 i Aale

Den 5. juni kl. 12.00 i Aale Kirke
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D E T  S K E R

14. januar afholdt Horsens-korets 25 
medlemmer en velbesøgt koncert i 
Tørring Kirke med et repertoire af gospel, 
medrivende rock- og pop-sange, poetiske 
viser og swing/jazz-evergreens. Sangene 
var kædet sammen til en lang fortælling 
– både morsom og smuk -  om menneske-
livets glæder og sorger. Og de sange, som 

ikke var på dansk, blev grundigt introdu-
ceret, ligesom der også var oversættelser 
på arket med fællessange, som tilhørerne 
sang med på med liv og sjæl. I pausen 
sørgede menighedsrådet gavmildt for for-
friskninger for enhver smag, og snakken 
gik livligt i hele kirkerummet.

Korkoncert med “Crazy Be Lazy”

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

Godnathistorier

Hop i pyjamassen og tag soveposen og 
bamsen under armen. Vi mødes i kirken 
kl. 17.15 (i Tørring mødes vi i kirkebak-
kehuset), hvor der serveres mad. kl. 18.00 
samles vi omkring fortællerstolen og den 
hemmelige kuffert for at høre de mest gud-
dommelige gode godnathistorier.

Tørring Kirke
3. maj

Linnerup Kirke
10. marts

Aale Kirke
12. maj

Børnekoret
For 50 år siden var børnekor lig med artige 
små poder i kordragter, som var svære at få 
til at synge højt, fordi de var generte, når de 
var i rampelyset. Der er sket meget i mel-
lemtiden: Nutidens børn er individualister, 
som synes det er helt naturligt at synge til, 
så det kan høres helt ned i den fjerneste 
ende af tilhørerpladserne. Aale-Hjortsvang 
Børnekor har knap ti medlemmer, men 
de lyder som 20! Børnekoret er med i 
kirken med ca. 6 ugers mellemrum, især 
ved højtiderne (høstgudstjeneste, jul/Lucia, 
fastelavn, osv.) men også på almindelige 
søndage, og det trækker altid en masse kir-
kegængere i alle aldre.

Salmer er ikke kun for de voksne.
 
Vi synger, danser, vugger og leger til såvel 
nye som gamle salmer og sange, og de små 
babyer oplever med alle deres sanser. Sang 
og musik stimulerer dit barns udvikling.
Hver gang sluttes der med en hyggesnak 
over en kop kaffe.
Babysalmesangen varetages af organisten og 
sognemedhjælperen

Er dette noget for dig og din baby så mødes 
vi på torsdage kl. 10.30 – 12.00. 
Vi skal være min. 5, og der er plads til max. 
12 babyer på et hold. 
Ring eller mail, og hør hvornår vi starter et 
nyt hold.
Du er altid velkommen til at kontakte 
sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen 
(mail kaab@hafnet.dk eller mobil 2330 
7233) for at høre nærmere.

Et tilbud til forældre og deres babyer, som er fra 2-10 mdr.
Kom til babysalmesang i Tørring Kirke!

Kl. 17.15 
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D E T  S K E R

Foredrag i Kirbakkehuset
torsdag den 28. april kl. 19.00
”Fædre og sønner- set gennem mødrene ”. 
En drama fortælling. Ved sognepræst Lisbeth Filtenborg
At fortælle bibelhistorie for voksne.

Fortab dig i en god historie. Om had og 
forsoning brødre imellem. Om at slippe 
sine børn og om at foretrække én frem 
for den anden og hvilke konsekvenser det 
kan få. Om sorgen over at miste.  Det er 
nogle af de temaer, vi vil komme omkring 
i denne tour de force med dramatiske og 
lidenskabelige fortællinger fra Bibelen. En 
vandring ind i fortællingerne på en måde, 
så vi som nutidsmennesker kan spejle os 
selv og vore liv og nederlag i dem. Hvilke 
fortællinger holder du selv mest af og 
hvorfor?

Det er et folkeligt og debatterende foredrag 
med humor og alvor, som tager udgangs-
punkt i vores liv og kriser med hinanden.

Menighedsrådet,
Aktivitetsudvalget.

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

Påskedrama

Inden påskeferien vil juniorkonfirmanderne 
opføre et påskedrama i Tørring kirken. 
Der bliver fredag den 18. marts kl. 13.10, det 
varer ca. ½ time.
Indskolingen og  juniorkonfirmandernes 
familie kommer og ser dramaet. Men kirken 
er jo for alle, så du er også meget velkommen!
Påskedramaet hedder ”Og det blev morgen”

Oplæsning i Sognehuset 
i Aale
Oplæsningen foregår fra 10.00-12.00 alle 
fredage i lige uger. På nuværende tids-
punkt læser vi:
”Hvor solen græder” af Puk Damsgaard, 
så drikker vi kaffe og synger et par sange. 
Efter pausen fortsætter vi med bogen: 
”Denne dag – et liv”, af Jens Andersen. 

Lisbeth Holm Filtenborg, 
fortæller og sognepræst, Gauerslund 

Kl. 18.00 i Kirkebakkehuset i Tørring

Spisning, fællessang  og masse af hygge!
Der er hver gang et lille miniforedrag 
en konkurrence, eller et andet festligt 
indslag. Er det noget for dig, så klip 
ud og sæt det på din opslagstavle.
Vi mødes kl. 18.00, aftenen slutter 
kl. 21.00.

Aften for enlige

31. marts: Vi får besøg af Peter Krabbe-Larsen,  
som vil fortælle os om - ja hvad mon han finder på.
Tilmelding: 29. marts 

Priser:
mad kr. 60
vin pr. glas kr. 10
øl og sodavand kr. 10
et glas til vand kr. 5

Tilmelding til: Kirsten Bach-Kristensen  
tlf. 2330 7233, indtal gerne på min telefonsvarer!
eller mail på kaab@hafnet.dk.

Kl.13.10 i Tørring Kirke
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D E T  S K E R

Som optakt til Gudenåfesten 2016 arran-
geres i samarbejde med Y’s Mens Club 
et forrygende Gospelkor arrangement i 
Tørring Kirken tirsdag den 14. juni kl. 
19.00.

Vi får besøg af det sprudlende gospelkor 
” Bless The Day ” fra Vejle.

Gospelkoret har siden etableringen i 
slutningen af 2005, vokset støt i både 
omfang og kunnen. I dag tæller koret 
mere end 55 glade korsangere i alle aldre. 
De har igennem årene optrådt i mange 
forskellige sammenhænge på både store 
og små scener. Til koncerter stiller de 
typisk med ca. 35 korsangere.
Koret synger alt lige fra festlige gospel-
rytmer til smukke harmonier og giver 
plads til både begejstring og eftertanke. 
Der vil også blive plads til fællessange 
med tilhørerne.

Koret ledes af dirigent Ole Jørgensen og 
pianist Kristian Enevoldsen.

Bless The Day har udviklet sig til et dyg-
tigt og ambitiøst kor med et stort reper-
toire af sprudlende gospelsange.
Aftenen begynder med ca. 1 times 
Gosbel kocert i Tørring Kirke og det 
er gratis at deltage. Derefter går vi til 
Kirkebakkehuset, hvor der kan købes 
kaffe og kage. Vi håber på godt og lunt 
aftenvejr således vi kan hygge os på 
skråningen bag Kirkebakkehuset med 
fællessang under ledelse af vores pianist 
Thue Dich.

Glæd dig til en dejlig sommeraften med 
hygge og fællessang. Arrangementet for-
ventes at slutte kl. 21.30. 

Y’s Mens Club og
Menighedsråddet.

Sprudlende gospelkor i kirken

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

Friluftsgudstjeneste 
i Uldum Kær

2. pinsedag, den 20. maj kl. 19

Spisning, fællessang  og masse af hygge!
holder vi friluftsgudstjeneste i Uldum Kær. 
Man kommer dertil ved at følge Kærvejen i 
Uldum til parkeringspladsen -  vi mødes ved 
fugletårnet. 
Det er en fællesgudstjeneste for vores sogne og 
Sindbjerg, Uldum 
og Langskov. 
Annette Lyster-
Clausen og 
Hanne-Birgitte 
Kristiansen står for 
gudstjenesten.
Tag en klapstol 
eller et tæppe med.

Andagt på sportspladsen

Der vil igen i år være mulighed for at komme 
til sportsandagt i teltet på sportspladsen i 
Aale. Det er den 19. juni kl. 9.30 med efter-
følgende morgenmad. Kom og vær med!

Linnerup kl. 16.00 - Tørring kl. 19.00

Skærtorsdag

Skærtorsdag markeres ved en vekselvirkning 
af salmer, musik og læsninger. Vi sidder ved 
et langt bord i kirken. Vi spiser et symbolsk 
måltid bestående af tapas. Et måltid der 
knytter os sammen med Gud og hinanden.

19. juni kl. 9.30 i Aale
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K O N F I R M A N D E R

Konfirmation den 10. april 2016
kl. 10.30 i Tørring
Amanda Laxlov Kristensen
Anita Nørtoft Jensen
Anna Nase
Cecilie Pedersen
Emil Funke Nielsen 
Emil Mørel Roed
Emilia Rosa Pulz Hansen
Freja Hasselstrøm
Isak Reynisson
Julie Elisabeth Jørgensen
Katja Høgsberg Bremer Jensen
Katrine Susan Nielsen
Kia Olsen Nielsen
Linea Broge Olsen
Mads Jensen
Magnus Lundberg Hansen
Martin Laursen
Mathias Vingum Jensen
Michelle Egebjerg Lerche Nielsen
Sebastian Nyborg Hjort Hansen
Signe Krusborg Jensen

Konfirmation den 17. april 2016
kl. 10.30 i Tørring
Albert Winther Jensen
Andrea Mølgaard
Andreas Søndergaard Jensen
Bastian Rosborg Jacobsen
Caroline Røikjær Koue
Cecilie Jeppesen
Emilie Høst Danielsen
Jon Lykke Holmgaard
Julie Bank Rathleff
Laura Kofod
Mathilde Brejnebjerg Holm
Meik Lorenz Pedersen
Nicoline Lindberg Kaufmann
Selina Ulstrup Aagaard
Sofie Schrøder Sørensen

Konfirmation den 2. april 2016
kl. 10.30 i Aale
Emilie Renée Gehrcke
Jakob Søby Froberg 

Konfirmation den 22. april 2016  
kl. 10.30 i Aale
Emil Dammand Oxfeldt
Joachim Nordahl Enghøj Jensen
Joey Damian Mynchau
Jonas Holm Fuglsbjerg
Kaya Burmann Broeng
Oliver Holm Kirkebye Vilsen
Oscar Friis Bjerregaard Thomsen
Signe Hamer Tang-Petersen
Silas Lind Rasmussen
Sine Ödman
Stefanie Skovgaard Thomsen
Stephanie Faaborg Larimore
Tobias Bjerregård
Tobias Skjønnemann Mortensen

Oversigt konfirmander 2016

Billeder fra Kyndelmissegudstjenesten den 21. januar
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Friluftsgudstjeneste i Hammer 
den 21. august kl. 14
Traditionen tro holder vi gudstjeneste i de 
lyngklædte bakker. Der er skiltning fra 
Hammer kirke. Gangbesværede kan blive 
kørt helt ud til stedet. 
Der arbejdes på at få genetableret bænkene, 
men tag tæppe eller stol med for en sikker-
heds skyld. I tilfælde af dårligt vejr, holdes 
gudstjenesten i kirken – det er heldigvis 
kun sket 2 gange på 15 år.
Efter gudstjenesten serveres der kage, men 
medbring selv kaffe.

Aktiviteter og fællesspisning
Efter gudstjenesten er der aktiviteter og 
hygge på lejrskolen.
Fællesspisningen om aftenen er for med-
lemmer af sognets 3 foreninger. 
Medlemskab kan købes på dagen.
Fællesspisningen kræver tilmelding senest 
den 13. august til
Lasse 2511 2594 eller Per 2434 7611

Reception 29. maj kl. 10.30 i Tørring
Tak - og farvel - til vores præster, Maria og Peter!
Maria Tuominen har sammen med sit sognepræstear-
bejde i Åle-Linnerup, fået en primær opgave omkring 
børne-unge-arbejde. Derfor bliver stillingsstrukturen 
i Tørring ændret, så der ansættes en fuldtidspræst 
i Tørring-Hammer, samtidig med at Hanne-Birgitte 
Kristiansen forbliver med 25 % i Tørring-Hammer.

Det betyder, at vi skal takke af til Maria Tuominen og 
Peter Krabbe-Larsen. 

De er meget værdsatte begge to, og vi vil gerne sige 
ordentlig tak til dem begge ved en reception, inden som-
merferien sætter ind. Helt farvel er det heldigvis ikke…
Hen over sommeren møder vi stadig begge præster i 
gudstjenesten, og de vil også fremadrettet dukke op i 
Tørring-Hammer af og til, når gudstjenesteplanlægnin-
gen kræver hjælp udefra. 

D. 29. maj begynder vi med gudstjeneste kl. 10.30 
i Tørring kirke med efterfølgende reception i Kirke-
bakkehuset. 

Pensionist- og
sogneudflugt

den 14. august 2016

Vi starter dagen kl. 9.00 med morgenandagt 
ved Maria Bech Tuominen i Aale Kirke.
Kl. 10.00 kører vi fra Aale kirke, og ved ankom-
sten til slægtsgården Dalsgård venter familien 
Tovgaard med en lækker middag med udsigt 
over skive fjord. Der er tid til at gå på opdagelse 
på den 2000 m2 store gård, med antikviteter, 
brugskunst og meget mere. Derefter oplever vi 
Skive kirkerne, med bl.a. enestående kalkmale-
rier af middelalder-kirkens helgener. 
Hjemme ca. 17.30

Pris kun: 175 kr. inkl. lækker 2 retters middag 
og kaffe på hjemturen. 
Tilmelding senest 5.8 til: 
Kirsten ..................... 75 67 60 89
Solvejg...................... 40 57 60 91
Kirsten Lukassen ..... 75 67 64 12
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Dåb
Tørring:
15 11 15 Andreas Abildgaard Nielsen

27 12 15 Mathias Horup Højlund

10 01 16 Sofia Hvid Frandsen

10 01 16 Sebastian Hvid Frandsen

10 01 16 Ane Olufsen

14 02 16 Isabella Holm 

Aale:
08 11 15 Anita Wachaisri Mathiasen
28 11 15 Liv-Sofie Sand Faaborg
29 11 15  Laura Callesen Christiansen
21 02 16 Sara Bøgeskov Jespersen

Hammer:
13 12 15 Signe Marie Bjørnholt 

Jensen

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

Begravelser  
og bisættelser

Tørring:
13 11 15 Gunner Sørensen
14 11 15 Karen Jensen
27 11 15 Christa Petra Høj Lauridsen
02 12 15 Inger Holm Mølgaard
04 12 15 Elna Grøn Sørensen
19 12 15 Inger Dorthea Jensen
29 12 15 Mary Maria Schreiber
13 01 16 Edith Johanne Jensen
18 01 16 Rosa Hansine Frederikke 

Jensen
30 01 16 Ellen Margrethe Jensen

Linnerup:
28 01 16 Inga Solvejg Lauridsen

Vielser
og velsignelser

Tørring:
007 11 15 Helle Handberg Jensen og 

Hans Jørgen Jensen
23 11 15 Majbritt Mathiasen 

Kjeldgaard og Knud Erik 
Kjeldgaard

Hammer:
13 12 15 Astrid Marie Jensen og Lasse 

Bjørnholt Jensen

Aale:
28 11 15 Ann-Sofie Faaborg og Søren 

Sand Pedersen

Ingen bør dø alene
Ældresagen i Tørring-Uldum har startet 
vågetjeneste, dvs. en gruppe af frivillige 
vågekoner m/k, der tilbyder at give med-
menneskeligt nærvær til den døende i den 
sidste periode før døden indtræffer. Det 
handler om at være til stede og være med til 
at skabe ro og tryghed for den døende, men 
også for de pårørende.

Vågetjenesten vil aldrig blive en erstatning 
for den indsats, der ydes gennem offentlige 
tilbud og forpligtelser, men man våger i tæt 
samarbejde med de pårørende, hjemmeple-
jen eller personalet på det plejecenter, den 
døende evt. befinder sig på.
Vågetjenesten har p.t. indgået aftale med 
plejecenter Møllebo og hjemmeplejen, 

der rekvirerer vågetjenesten ved ønske og 
behov.

Yderligere oplysninger om vågetjenesten 
eller det at være vågekone, fås ved henven-
delse til
Socialhumanitær kontaktperson i 
Ældresagen, Jørgen Ewers, Tlf. 2086 6595
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Oasefællesskabet

Cellegruppen “Oasen” mødes hver
mandag kl. 19.30 på Mejerivænget 7 
i Tørring. Vi mødes under private 
former og taler om det at være kri-
sten. Alle er velkommen. 
Info: Henny Gade Jørgensen,
tlf: 51 21 75 28.

Indre Mission

Indre Mission holder møder i mis-
sionshuset, Bredgade 44, Tørring 
med forskellige indbudte talere.
Der er tilmed mulighed for at del-
tage i en bibelkreds samt familie-
aftner. Program til møderne samt 
særskilt program for familieaftner 
kan fåes ved henvendelse til Ruth og 
Svend Aage Jensen, tlf. 27280845.
Juniorklub mandag fra 19.00 til 
20.30.

V E J V I S E R

Sognepræster
Hanne-Birgitte Kristiansen

Tlf.: 75 80 11 24
e-mail: hbk@km.dk

Maria Bech Tuominen
Tlf.: 75 67 60 11

E-mail: mabh@km.dk

Peter Krabbe-Larsen
Tlf.: 26 18 63 33

E-mail: petkr@km.dk

Menighedsrådsformænd
Tørring - Hammer:

Kresten Terkilsen
Tlf.: 21 33 35 29

k.terkilsen@gmail.com

Aale -Linnerup
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

Alex L. Kristensen
Tlf.: 51 36 03 24

e-mail: alekr@km.dk

Sognemedhjælper
Kirsten Bach-Kristensen

Tlf.: 23 30 72 33
e-mail: kaab@hafnet.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
27. juli 2016
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G U D S T J E N E S T E R  2 0 1 6
Dato Tørring Hammer Aale Linnerup

6. marts Midfaste 09.00 PKL
13. marts Mariæ bebudelsesdag 09.00 MT 15.00 MT 10.30 MT
20. marts Palmesøndag 10.30 HBK 15.00 HBK
24. marts Skærtorsdag 19.00 MT 16.00 MT
25. marts Langfredag 10.30 PKL
27. marts Påskedag 10.30 HBK 18.30 HBK 10.30 MT 9.00 MT
28. marts 2. påskedag 19.00 PKL
2. april 10.30 MN
3. april 1.s.e. påske 09.00 PKL

10. april 2.s.e. påske Konfirmation 10.30 PKL 9.00 MT 10.30 MT
17. april 3.s.e. påske Konfirmation 10.30 MT
22. april Bededag Konfirmation 10.30 MT
24. april 4.s.e. påske 10.30 MT 9.00 MT
1. maj 5.s.e. påske 10.30 HBK 18.30. HBK
5. maj Kristi Himmelfart 10.30 PKL 15.00 PKL
8. maj 6.s.e påske 09.00 PKL 15.00 PKL

15. maj Pinsedag 10.30 HBK 18.30 HBK 9.00 MT 10.30 MT

16. maj 2. Pinsedag,  
friluftsgudstjeneste *

22. maj Trinitatis 9.00 MT 10.30 MT
29. maj 1.s.e.trin. 10.30 MT 9.00 MT
5. juni Grundlovsdag 9.00 PKL 12.00 MT

12. juni 3.s.e.trin 10.30 HBK 16.00 HBK
19. juni 4.s.e.trin 19.00 AD 9.30 MT**
26. juni 5.s.e.trin 10.30 MT 18.30 MT 9.00 MT
3. juli 6.s.e.trin 10.30 MT 9.00 MT

10. juli 7.s.e.trin 9.00 MT 10.30 MT
17. juli 8.s.e.trin 19.00 PKL
24. juli 9.s.e.trin 10.30 BJ 09.00 BJ
31. juli 10.s.e.trin 9.00 HBK 10.30 HBK
7. aug. 11.s.e.trin 10.30 HBK 09.00 HBK

14. aug. 12.s.e.trin 10.30 PKL 9.00 MT Sogneudflugt
21. aug. 13.s.e.trin 14.00 HBK friluftsgudstj.
28. aug. 14.s.e.trin 9.00 MT 15.00 MT 10.30 MT

4. sept. 15.s.e.trin 9.00 PKL
11. sept. 16.s.e.trin 14.00 XX 10.30 XX 10.30 MT 09.00 MT

*Se omtale i kirkebladet              MN: Marianne Nielsen   AD: Anders Dalgaard   BJ: Bodil Jølver 
** Foregår i teltet på Aale sportsplads


