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F R A  P R Æ S T E N

Ny præst
Kære alle i Tørring og Hammer sogn
Mens jeg skriver dette, nærmer tiden sig 
med hastige skridt den dag hvor jeg skal 
starte mit virke hos jer. Jeg ser med stor 
glæde og spænding frem til det.

Lidt om mig selv. Jeg er født i Horsens 
1975, hvor min far arbejde som radio-
mekanikker og min mor som dagple-
jemor. Grundet min fars skiftende 
arbejdspladser flyttede vi lidt rundt i 
mine unge år, og jeg har således boet i 
Struer og Rønde også.
Da jeg blev færdig på Rønde Gymnasium 
rejste jeg til Jerusalem, Israel for at 
arbejde som frivillig på et hospital for 
fysisk og psykisk handicappede børn. 
Jeg arbejde dernede et halv år og brugte 
mine weekender og ferier på at rejse 
rundt i landet og se fx Jesu fødeby. Og 
så mødte jeg min kommende kone Pia 
dernede. Heldige mig. 
Vi flyttede sammen da jeg kom hjem, 
og startede begge på vores studier på 
Aarhus Universitet. Jeg på teologi og Pia 
læste medicin. Vi var dog lige nød til at 
smutte tilbage til Jerusalem 5 år senere 
for at blive gift i den danske folkekirke 
dernede. Spændende og privilegeret at 
have hele sin familie med på et sådan 
eventyr. 
   
Lige efter studiet havde jeg brug for at se 
verden udenfor universitetsmurene – og 
prøve kræfter med andet end teologi. 

Jeg startede som uddannelseskonsulent 
i Skanderborg. De næste år brugte jeg 
på at arbejde med efteruddannelse af 
voksne i hele Danmark. Jeg har derfor 
undervist elektrikere, SOSU hjælpere, 
ledere, direktører og præster i alt lige 
fra konflikthåndtering, forandringer, 
innovation over i kommunikation og 
ledelse. Jeg synes jeg har lært meget om 
menneskers liv og udfordringer på kryds 
af de faglige skel. Denne ballast bringer 
jeg med mig til sognet.
De seneste år begyndte jeg at savne teo-
logien mere og mere. Og efter at have 
fuldført pastoralseminariet i år 2012 var 
banen ligesom lagt. Og nu står jeg klar 
i Tørring og Hammer til at indtræde 
for første gang som præst i den danske 
folkekirke. 

Privat bor vi i Hovedgård med vores 3 
børn. Naomi 15 år, Eskil 13 år og Bo 
på 9 – snart 10 år. I min fritid nyder 
jeg at være i haven, hvor der altid er et 
projekt som skal ordnes. Og så forsøger 
jeg at holde mig sund og rask med styr-
ketræning, litteratur og dejlig mad. Som 
familie sætter vi pris på at rejse sammen, 
og  nyder at se verdens forskelligheder.  

Jeg glæder mig til dette nye, til at lære 
sognet at kende og ikke mindst til at 
møde jer alle. 

Venlige hilsener, Janus

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

Menighedsrådsmøder for
Aale - Linnerup Menighedsråd
afholdes i Sognehuset i Aale
14. september  2016  kl. 19.00
13. oktober 2016 kl. 19.00
14. november  2016 kl. 18.00

Menighedsrådsmøder i 
Tørring-Hammer afholdes i 
Kirkebakkehuset i Tørring
16. august  2016  kl. 17.00
22. september 2016 kl. 17.00
26. oktober  2016 kl. 17.00
22. november 2016  kl. 17.00
25. november 2016 kl. 17.00

Morgenro

Starter igen i uge 46
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.

Kl. 8.30 i Tørring og kl. 8.00 i Aale

Kirkekoret:
Tørring Kirkekor medvirker ved kirkeårets 
højtider. Vi øver hver torsdag aften kl 19-21 i 
godt halvanden måned op til næste lejlighed. 
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 repertoire er dels sange og salmer, 
dels klassisk musik og ikke mindst moderne, 
rytmiske numre. Med det nye mikrofon-
system kommer sangen virkelig til at fylde 
rummet, og man kan høre, hvor godt koret 
faktisk synger, - helt ned på de bageste pladser.
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Velkommen til ny præst
Janus Kirk Faaborg indsættes søndag d. 11. 
september som ny præst for Tørring-Ham-
mer sogne, med efterfølgende reception.

Det er et længe næ- 
ret ønske om en 
fuldtidspræst, der nu 
går i opfyldelse. Ik- 
ke fordi vi har været 
utilfredse med den 
kirkelige betjening, 
men vi har savnet en 
præst, der har 100% 

fokus på behov og ønsker for de 2 sogne.
Janus Kirk Faaborg er uddannet cand.theol. 
fra Aarhus universitet i 2006. Det er første 
gang, Janus skal fungere som sognepræst, og 
han har derfor ikke den kirkelige erfaring, 
som vi egentlig har beskrevet i stillingsan-
noncen.
Til gengæld lever Janus i høj grad op til 
mange af de andre egenskaber og kompe-

tencer, som menighedsrådet har beskrevet, 
blandt andet menneskelige relationer, lyst og 
åbent livssyn, empati. Desuden forekommer 
Janus målrettet og vedkommende.
Kompetencerne har Janus tilegnet sig i 
undervisningsverdenen, hvor han har 
undervist i blandt andet ledelse, konflikt-
håndtering og teamsamarbejde.
Janus skriver i sin ansøgning blandt meget 
andet: Jeg har klare holdninger og visioner 
for, hvordan kirken og kristendommen bør 
sætte sig selv i fokus i verden, som den ser 
ud i nu. Privat bor Janus Kirk Faaborg i 
Hovedgård sammen med sin kone og par-
rets 3 børn. Da vi ikke har bopælspligt til 
embedet, kommer Janus til at udføre den 
daglige præstegerning fra præstekontoret i 
Kirkebakkehuset på Degnevej i Tørring.

På vegne af
Tørring-Hammer menighedsråd

Kresten Terkilsen

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

Høst
”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 og 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.
25. september i Linnerup kirke kl. 10.30
25. september i Aale kirke kl. 15.00
2. oktober i Tørring kirke kl. 10.30
2. oktober i Hammer kirke kl. 18.30

Alting har en tid
Sådan står der i prædikerens bog – og det må 
siges at være en erfaring vi alle gør os fra tid 
til anden.  Og for mig betyder det, at jeg fra 
1. august starter i min nye stilling, som ud 
over mine 50% i Aale og Linnerup sogne, der 
forbliver UÆNDREDE, udgør de resterende 
50% og indebærer forkyndelsesopgaver på 
provstiplan med særligt henblik på børn – 
minikonfirmander, konfirmander og babysal-
mesang samt aften for enlige. Det bliver spæn-
dende og er noget jeg glæder mig meget til.
Det er dermed også tid til at takke af i min 
nuværende stilling i Tørring og Hammer 
sogne. Det er snart 10 år siden, jeg som 
nyuddannet præst satte mine ben i Tørring 

og Hammer for allerførste gang. Som nyud-
dannet har man rigtig mange ting at lære - og 
det har I, på hver jeres måde, været med til at 
bidrage til. Og det vil jeg gerne takke jer for. 
Tak fordi I har taget så godt i mod mig. Tak 
for samtaler og møder i både glæde og sorg. 
Tak for fællesskab og 
gudstjenester. Det 
har altid været en 
stor fornøjelse og ære 
at holde gudstjenester 
sammen med jer. 

Mange hilsener
Sognepræst Maria 

Bech Tuominen

Allehelgen 6.november
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. 
Aale Kirke kl. 16.00
Linnerup kirke kl. 19.00
Tørring Kirke kl. 10.30
Hammer Kirke  kl. 18.30

Plejehjemsgudstjenester
Der er plejehjemsgudstjenester 2. onsdag i 
hver måned kl. 10.30 undtagen juli måned. 
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S E T  &  S K E T

Så blev de færdige
– pigerne fra 5. klasse på Tørring skole – som vi 
skrev om i sidste kirkeblad
Pigerne har i faget håndværk og design sam-
men med deres lærer Martin Thing haft 
et samarbejde med Kirken og Hedensted 
Kommune. Pigerne blev stillet opgaven:  
Hvis man skulle give et brudepar en bryllups-
gave, hvad skulle det så være?
I faget håndværk og design har pigerne 
igennem et halvt år arbejdet med innovative 
processer der har trænet dem i, at tænke 
nyt. En kompetence danske fremtidsforskere 
spår, vil være en vigtig del af det fremtidige 
danske samfund. Slutteligt har pigerne i 2 
mdr. arbejdet i en intern konkurrence, hvor 
de 3 bedste ideer til kirken og de 3 bedste 
ideer til kommunen er blevet udvalgt. 
De 6 piger der blev udvalgt har i samarbejde 
med glaskunstneren Tove Jensen skabt disse 
6 meget forskellige kunstværker. 
Jeg vil gerne knytte en kommentar inspireret 
af 3 af kunstværkerne (de tre første). På de 
smukke sommerfugl står der skrevet: ”Vi 
lever lykkeligt sammen, Vi elsker hinan-
den for evigt.” Glasskålen er tænkt som en 
udvikling – Mand, kvinde og hjem er sat på 
selve skålen, og så er der nogle løse glasstyk-

ker med børn og en hund, der kan lægges i 
skålen, hvis det senere er sådan ens historie 
sammen udvikler sig.
Det indrammede billede viser en strand 
med store sten og et par der med hinanden 
i hånden kigger på en sol-op- eller nedgang. 
I min tolkning fortæller det noget sandt om 
vores liv. Sommerfuglens tekst kan måske 
virke banal, men er samtidig vores dybtfølte 
ønske for vores liv, når vi gifter os. Men det 
kræver arbejde. Tingene udvikler sig, som 
skålen viser.  Det indrammede billede rum-
mer så en vigtig sandhed, som jeg ser det: 
Vi kan bruge vores liv på at fokusere på de 
store sten – det, der tynger, det besværlige og 
det hårde. Og vi kan blive bitre - på livet, på 
hinanden og måske på os selv. Men vi kan 
også vende os mod dér, hvor lyset kommer 
fra. Få kræfter og nyt perspektiv fra lyset, 
fra Gud. Det giver en lethed, en glæde (bal-
lonen) selvom de store stadig er der, som en 
del af vores liv sammen og hver for sig.
Tak for pigerne og Martin Thing for samar-
bejde om et rigtig spændende projekt!

Hanne-Birgitte Kristiansen

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

Stille- og meditations- 
gudstjeneste

Denne aften vil gudstjenesten være bygget op 
over bibellæsning, bøn, stilhed og de karak-
teristiske og meget iørefaldende Taizé sange. 
Sangene er korte men gentages mange gange 
– så mange at man til sidst synger med hjertet.
Gudstjenesteformen har bredt sig fra Taizé i 
Frankrig ud over verden og er i al sin enkel-
hed med til at give os fortravlede mennesker 
mulighed for ro og stilhed.
Kom og vær med til at prøve noget nyt i 
Linnerup kirke.

Den 9. oktober kl. 19.00 i Linnerup Kirke

Halloween

Så er det tid til Halloween. 
Kom til en hyggelig-uhyg-
gelig aften 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. 

Den 26. oktober kl. 19.00 i Linnerup Kirke
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D E T  S K E R

Sensommerens sogneudflugt bringer os i år 
til Vestjylland, Vedersø Kirke, Kaj Munks 
Præstegård og frokost på Vedersø Meje-
rikro.
Efter opsamling fra Tørring kirke kl. 8.00 
Hammer kirke kl. 8.15 og kører vi mod 
vest og undervejs serveres en kop busfor-
middagskaffe med rundstykke til.

Vi ankommer til Vedersø Kirke kl. ca. 
10.30, hvor det bliver muligt at deltage i 
en lille andagt ved Provst Hanne Birgitte 
Kristiansen. Herefter er der tid på egen 
hånd til at opleve Vedersø Kirke og kir-
kegården.

Turen fortsætter til Vedersø Mejerikro, 

hvor vi nyder en dansk frokostbuffet bestå-
ende af to slags sild, fiskefilet, æg og rejer, 
frikadeller med agurkesalat, hønsesalat 
med asparges og 2 slags oste.
Herefter går turen videre til Vedersø 
Præstegård. Kl. 14.00.
Vi får i samlet flok et lille foredrag og her-
efter kan man opleve præstegården på egen 
hånd eller følge med guiden rundt.

Inden hjemturen nyder vi en kop kaffe 
med kage i Præstegårdens cafe. Afgang kl. 
Ca. 16.15.
Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00.
Prisen for hele dagen er 200,00 kr. pr. del-
tager og opkræves i bussen. Beløbet dæk-
ker: Bustransport, bus formiddagskaffe 
med rundstk.  Vedersø Kirke, frokost, 
entre Vedersø Præstegård med guide, efter-
middags kaffe og kage.
Tilmelding til Camilla Christensen på tele-
fon 75802234 tirsdage og torsdage kl. 9.00 
til 12.00 eller på mail til cnc@km.dk 
Tilmelding er først til mølleprincippet og se-
nest den torsdag den 8. september kl. 12.00.
Vi ses til en spændende Sogneudflugt til 
det Vestjyske.

Sogneudflugten for Tørring og 
Hammer sogne
Søndag den 18. september 2016 

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

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 hinan-
den. Sorgen og savnet får ord i samtalen og 
vi forsøger sammen at få fat om livet igen.
Vi starter en ny sorggruppe op den 7. sep-
tember. Vi mødes i Aale sognehus, Aale 
Bygade 28, fra kl. 10-12.

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

”Søndags-
samtaler”
Samtaler om himmel og jord og det midt 
imellem. Om det, der optager vores tanker, 
og det vi ikke forstår. Om glæde og sorg og 
levet liv.
Ud fra søndagens tekster kommer vi vidt 
omkring i samtalerne.
Samtalerne er med til at inspirere til 
præstens prædiken - derfor overskriften 
”Søndags-samtaler”, selvom samtalerne 
foregår en hverdag!
Alle er velkomne – det kræver ikke forbere-
delse eller kendskab til Biblen – kun et liv 
og lysten til at tale om det!

Samtalerne varer præcis én time – fra kl. 
17-18.
Tirsdag 27. september (til søndag 9. oktober)
Tirsdag 25. oktober (til søndag 6. november)
Tirsdag 15. november (til søndag 27. november)
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D E T  S K E R

U2 kirkekoncert ved DIE HERREN
i Tørring Kirke, tirsdag den 4. oktober 2016

Det irske rockband, U2 ś musik har i snart 
3 årtier betaget hele verden.
Hvad færre ved er, at U2 ś tekster og deres 
indhold altid har været stærkt påvirket af 
tro og biblens ord. 

Lige fra bandets start i slutningen af 70erne 
har de været et religiøst inspireret orkester, 

og tre af medlemmerne står åbenlyst frem 
med deres tro.
Det er ingen hemmelighed, at deres tekster 
generelt er funderet i troen på Gud og 
mange af sangene direkte har referencer til 
bibelen og dens ord.
 
Det danske orkester, Die Herren, har siden 
1991 turneret med U2 s̀ musik og spillet 
over 1700 koncerter. Siden 2005 har Die 
Herren deltaget i flere kirkekoncerter og 
U2-Gudstjenester i Danmark.
Kirkekoncerterne skiller sig ud ved, at de 
fremmødte er i alle aldre.
Publikum/menighed engageres og involve-
res i koncerten, og man har ladet sig ”inspi-
rere” af den amerikanske gospel-tradition, 
hvor hele huset og dens beboere bliver ét.
 
Billetterne er UDSOLGT.
Forsidefoto: Lars Lundgaard.

Menighedsrådet

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

Middelalderen kommer 
til Aall

den 30. november kl. 16.00

Er I klar? – det er vi… 
Det bliver en fantastisk dag, med musik, 
dans, ild og ikke mindst hyggelig stemning i 
og omkring Aale Kirke.

Vores skole starter arrangementet med optog, 
og når stemningen er sat bliver pladsen fyldt 
med aktiviteter. der er bla. mulighed for at 
se krypt, tårn og ikke mindst købe lækkert 
mad i pandekageboden, suppe og brød.

Vi har i år den store ære, at give jer den 
ultimative middelalderstemning i kirken, 
hvor Virelai kommer og giver deres bud 
på middelaldermusik. 

For at se programmet for dagen, div. 
praktiske oplysninger bedes I holde øje 
med hjemmesiden, Facebook og avisen.
www.aalelinnerup-kirker.dk

Kom og vær med når jule- 
træet tændes på parkerings- 
pladsen ved Aale kirke,
den 27. november 2016
Som noget nyt vil vi i samarbejde med borger-
foreningen markere 1. søndag i advent med at 
tænde lysene på juletræet kl. 15.30. Herefter 
vil vi samles i kirken til en kort andagt med 
en julefortælling og et par julesalmer.

Menighedsrådet og borgerforeningen vil være 
vært for et glas gløgg, varm kakao samt en 
julesmåkage. 
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D E T  S K E R

Der skal i år vælges nye menighedsråd i 
Danmark.
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 af- 
holder Tørring og Hammer sogne, i lighed 
med de fleste af landets øvrige sogne, opstil-
lingsmøde med henblik på at få valgt et nyt 
menighedsråd.
Det fælles menighedsråd for de to sogne 
består af 9 valgte medlemmer, der alle er 
på valg.
Tre af medlemmerne er villige til genvalg. 
Derfor er der i høj grad mulighed for, at nye 
og friske kræfter kan træde til, og dermed 
gøre en indsats for folkekirkens arbejde i 
Tørring og Hammer.
Men hvad laver et menighedsråd egentligt?
Menighedsrådet bestemmer i tæt samar-
bejde med sognenes præster den kirkelige 
retning, samt planlægger og gennemfører en 

række aktiviteter i forbindelse med folkekir-
kens arbejde i området.
Menighedsrådet administrerer kirkens byg-
ninger og kirkegårde, og er ansvarlig for fol-
kekirkens økonomi i Tørring og Hammer.
Desuden er menighedsrådet arbejdsgiver for 
de medarbejdere, der er tilknyttet Tørring 
og Hammer kirker som organist, kirkesan-
ger, sekretær, graver og gravermedhjælpere.
Menighedsrådet er ikke arbejdsgivere for de 
tilknyttede præster, der er underlagt kirke-
ministeriet og biskoppen i Haderslev.
Der udbetales et mindre honorar til menig-
hedsrådets medlemmer i forhold til de funk-
tioner, de udfører.

På vegne af Tørring-Hammer
menighedsråd

Kresten Terkilsen

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

Menighedsrådsvalg i Åle-Linnerup

søndag den 20. november

Menighedsmøde

Orientering om året, der er gået, ved Kresten 
Terkilsen samt kirkefrokost
I Kirkebakkehuset efter gudstjenesten

Hele Danmark skal i princippet til menig-
hedsvalg d. 8. november. Det gælder også 
Aale og Linnerup.
I den forbindelse skal menighedsrådet på 
forhånd afholde et opstillingsmøde.

Vi har besluttet os for følgende datoer/
tidspunkter:
– Linnerup onsdag d. 7/9 kl 19.30 i 

Hjortsvang Forsamlingshus – efter fæl-
lesspisningen

– Aale tirsdag d. 13/9 kl 19.30 i 
Sognehuset

På opstillingsmødet vil menighedsrådet 
berette om ”årets gang” og fortælle om det 
meget
varierende arbejde, som ligger indenfor 
rådets rammer. Samtidig vil menigheds-

Sangeftermiddage
Kan du lide at synge efter højskolesangbo-
gen 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. 

Menighedsrådsvalg
i Tørring-Hammer

Onsdag den 7. september kl. 19.30

rådet opfordre alle interesserede til at tage 
deres ”tørn” i menighedsrådsarbejdet.
Det drejer sig for vores vedkommende om 
en to-årig periode.
Aale-Linnerup består af 6 – 10 valgte 
medlemmer, og vi mangler et par stykker 
for at komme op på det maksimale antal, 
altså 10.
På opstillingsmødet vil der også blive 
orienteret om muligheden for at opstille 
alternative lister.

Vi glæder os til at se så mange som muligt 
til de to møder.

Tirsdag den 13. september kl. 19.00
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Luther-fejring –
500 års jubilæum

Allerede dette efterår indleder vi fej-
ringen af reformationsjubilæet med en 
festlig aften i Klovborg Bio. Vi skal se 
den store film om Luther: Luther – hans 
vision ændrede verden. Her følger vi den 
unge mand, der opgiver sine studier i 
retsvidenskab for at gå i kloster. Livet i 
klosteret forekommer imidlertid Luther 
at være fuld af tvivlsomme fromhedsøvel-
ser, regler og undertrykkelse af borgere, 
som der ikke er noget belæg for i bibelen. 
Luther slår derfor sine berømte 95 teser 
på kirkedøren i Wittenberg i 1517,- og 
det er det der kick-starter reformationen. 
Filmen om Luther er en smuk beretning 
om en af historiens væsentligste revolu-
tionære perioder. 
Filmen vises d. 1 nov. kl. 18.30 i 
Klovborg Bio. Der vil være en kort ind-
ledning ved sognepræst Annette Lyster-
Clausen. 

Man kan melde 
sig til arrange-
mentet ved at 
henvende sig 
til sognepræst 
Maria Bech
Tuominen
mail:
mabh@km.dk
/Å le-Linnerup 
og til kirkekon-
toret Tørring 
mail:
cnc@km.dk. 
Der vil være en 
egenbeta l ing 
på kr. 80 pr. 
prs, som ud over film inkluderer lidt 
at spise og drikke efter filmen. Kørslen 
skal man selv arrangere.

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

den 9. september

Starter igen den 9. september og foregår fra kl. 
10.00-12.00 alle fredage i lige uger.
Kom og vær med til en hyggelig formiddag.

Oplæsning i Sognehuset 
i Aale

Julekoncert med Ole Jørgensen og Gospel D’Light 
den 7. december kl 19.30 i Aale kirke
Koncerten indeholder alt hvad en jule-
koncert skal indeholde.
Hør sange som; En stjerne skinner 
i nat, 1000 julelys, Go tell it on the 
Mountain, Det kimer nu til julefest, 
Silent Night/Glade jul og mange flere.

Det hele krydres med fællessang og selv-
følgelig også et par gospel numre, såvel 
jul samt traditionel gospel.

En aften for hele familien og vi lover I 
kommer i julestemning...

Vi mødes i kirken kl. 17.15
(i Aale mødes vi i sognehuset; i Tørring i 
Kirkebakkehuset), hvor der serveres mad.
Kl. 18.00 samles vi omkring fortællerstolen 
og den hemmelige kuffert for at høre de mest 
guddommelige gode godnathistorier.

Linnerup den 27. september
Tørring den 6. oktober samt
den 15. november
Aale den 8. november

De’t for børn:

Hop i pyjamassen og tag 
soveposen og bamsen
under armen

Luther-film i Klovborg den 1. november kl. 18.30
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Baby-salmesang 
For ca. 2-10 måneder gamle babyer. 
Babysalmesang kan være med til at stimu-
lere barnets sansemotoriske, følelsesmæs-
sige, sociale og sproglige udvikling.
Det foregår i Tørring kirke og starter den 
25. august. Babysalmesang forløber over 8 
gange og tidspunktet er fra kl. 10.30-12.00 
(inkl. hygge og kaffe/the). Det koster ikke 
noget at deltage, men tilmelding er nød-
vendig.

For yderligere 
information og 
tilmelding ret-
tes henvendelse 
til sognepræst 
Maria Bech 
Tuominen (mabh@km.dk/75676011). 
Der er plads til 10 babyer på et hold.

Adventsmøde på Hærvejens 
Lejrskole i Hammer
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 14.00
”Matador og kristendom ”
Ronald Risvig, Valgmenighedspræst ved 
Aulum-Vinding-Vind,  Valgmenighed. 
Han er en erfaren foredragsholder, 
og forfatter til bogen Matador og 
Kristendom, 24 fortællinger om vort liv.

Kom nærmere på Korsbæks borgere, 
som de lever med intriger, kærlighed 
og en forløsende humor. Gennem langt 
over hundred foredrag er Ronald Risvig 
blevet bekræftet i, hvordan de kristne 
værdier er indvævet, som en underlig-
gende fortælling, der ”snakker med” 
og gør fortællingen til en  ”Folkelig 
prædiken”
Fireogtyve afsnit er der i Matador. 
Fireogtyve afsnit er der i Ronald Risvigs 
bog.
 Det er som en julekalender med mas-
ser af kært gensyn bag hver eneste 

låge med den ene 
og anden skik-
kelse og scene fra 
Matador. Og væ- 
vet og mixet sam- 
men her med 
masser af lige-
frem kristen for-
kyndelse.
Trods intriger 
og magtkampe 
og megen alvor er der også en gennem-
gående menneskelig varme og forlø-
sende humor, der gør, at vi og Korsbæks 
borgere kan se os selv og hinanden i et 
forsonende lys.
Og i det perspektiv sættes vi fri til at 
leve livet her og nu. Udtaler Ronald 
Risvig.
Eftermiddagen byder også på kaffebord 
og julegodter og alle er velkomne.

Kl. 18.00 i Kirkebakkehuset i Tørring

Spisning, fællesskab, sang  og hygge.
Hver gang vil der være et lille 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:
29. september:
”Hvem er jeg?” Maria Bech Tuominen kommer 
og fortæller.

27. oktober:
Ninna Hausted fortæller om: ”Den gamle køb-
mandsgård - set fra børnehøjde”.

24. 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

Indre Mission holder møder i missionshuset, 
Bredgade 44, Tørring med forskellige indbudte 
talere.
Der er tilmed mulighed for at deltage i en bibel-
kreds samt familieaftner. Program til møder-
ne samt særskilt program for familieaftner 
kan fåes ved henvendelse til Ruth og 
Svend Aage Jensen, tlf. 27280845.
Juniorklub mandag fra 19 til 20.30.

Indre Mission
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Dåb
Tørring:
06 03 16 Hjalte Sirius Brasholt 

Thomsen
13 03 16 Freja Skov Trillingsgaard
13 03 16 Mikkel Gravgaard
13 03 16 Clara Møller Grevsen
27 03 16 Marie Rundkvist Meyer
03 04 16 Noah Brandt Andreassen
08 05 16 Adam Raahede Haxhøg
29 05 16 Wilma Klejstrup Schreiber
05 06 16 Mikkel Ploug Jørgensen
26 06 16 Malthe Klokkeriis Frandsen
26 06 16 Sofie Mølgaard Laursen
26 06 16 Nohr Sørensen Enevoldsen
03 07 16 Ollie Hartvig Vandal
03 07 16 Lauge Hjerrild Andersen
31 07 16 Luna Dania Jensen 

Aale:
20 03 16 Silje Gørlitz Højgaard 

Hansen
27 03 16 Elias Mølgaard Schmidt
02 04 16 Emilie Renée Gehrcke
02 04 16 Jakob Søby Froberg
10 04 16 Filuca Izabel Schrøder
22 05 16 Otto Bjergaard Klejstrup
03 07 16 Viktor Bergstrøm Bie 

Hammer

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

Begravelser  
og bisættelser

Tørring:
13 02 16 Ninna Jensine Hauge
27 02 16 Niels Peter Johannes Due
27 02 16 Karl Ejlersen
01 03 16 Jørgen Gilling
22 03 16 Tonny Ankerstjerne Jensen
31 03 16 Jørn Nielsen
02 04 16 Rasmus Olesen Jensen
06 04 16 Tage Jensen
07 04 16 Karl Ove Christiansen
07 04 16 Karl Ebbesen
20 04 16 Gunner Knudsen
03 05 16 Arne Gødvad Petersen
12 05 16 Rita Margrethe Hald
14 05 16 Laura Grove Madsen
24 06 16 Villy Steen Nielsen
15 07 16 Mette Kjestine Pedersen
28 07 16  Janne Susanne Christensen
01 08 16   Gerda Margrethe Ejlersen

Hammer:
02 07 16 Gunnar Olesen

Aale:
19 03 16 Jens Evald Jensen

Linnerup:
17 03 16 Kirsten Elisabeth Rasmussen
17 05 16 Robert Jensen
27 05 16 Dagny Nielsen

Vielser
og velsignelser

Tørring:
16 04 16 Anne-Dorte Kjærgaard og 

Rasmus Søgaard Høyem

16 07 16 Pernille Lykke Pedersen og 
Kim Grøndal Schjermer

Hammer:
21 05 16 Bente Aaby Mathiasen og 

Dennis Aaby Mathiasen

Aale:
09 07 16 Maria Kjær Jepsen og Kent 

Damgaard
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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
Kresten Terkilsen
Tlf.: 21 33 35 29

k.terkilsen@gmail.com

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

Alex L. Kristensen
Tlf.: 51 36 03 24

e-mail: alekr@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
31. oktober 2016

Konfirmander 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

4. sept. 15. s.e. trin. 09.00 PKL

11. sept. 16. s.e. trin.
14.00 JKF
Indsættelse
Reception i 
Kirkebakkehuset kl. 15.

10.30 JKF
Indsættelse
Reception i 
Kirkebakkehuset kl. 15.

9.00 MT 10.30 MT

18. sept. 17. s.e. trin. *

25. sept. 18. s.e. trin. 10.30 JKF 15.00 MT
Høst

10.30 MT
Høst

2. okt. 19. s.e. trin. 10.30 JKF
Høst

18.30 JKF
Høst

9. okt. 20. s.e. trin. 10.30 HBK 10.30 JS**
19.00 MT
Stille/meditations-
gudstjeneste

16. okt. 21. s.e. trin. 10.30 JKF

23. okt. 22. s.e. trin. 10.30 JKF 15.00 MT 10.30 MT

30. okt. 23. s.e. trin. 14.00 BE***

6. nov. Allehelgensdag 10.30 HBK 18.30 HBK 16.00 MT 19.00 MT

13. nov. 25. s.e. trin. 10.30 JKF

20. nov. s.s.i kirkeåret 10.30 JKF**** 10.30 MT 09.00 MT

27. nov. 1. s. i advent 10.30 HBK 18.30 HBK 15.30 MT*****

4. dec. 2. s. i advent 09.00 JKF 10.30 MT

11. dec. 3. s. i advent 19.00 MT
Syng julen ind

16.00 MT
Syng julen ind

*Sogneudflugt
** Jesper Svendsen
*** Bjørn Ellerbæk

****Kirkefrokost og menighedsmøde
***** Se omtale i bladet


