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F R A  P R Æ S T E N

Fra præsten
Tiden går sin stille gang. Jeg har nu 
været i fuld gang som præst i Tørring 
og Hammer i 2 måneder. Det har 
været nogle travle måneder med mange 
spændende aktiviteter og nye opgaver. 
Og jeg befinder mig godt i min nye 
præstekjole.
Kirkebakkehuset er min faste arbejds-
plads. Kontoret er efterhånden klar og 
de sidste reoler er blevet sat op. I og 
omkring Kirkebakkehuset er der masser 
af aktivitet. Graverne arbejder hårdt på 
at holde alle kirkerne og kirkegårdene 
flotte og præsentable. Nu hvor vinteren 
nærmere sig, er de alle i fuld gang med 
at grandække rundt på kirkegården. 

Jeg har efterhånden prøvet kræfter med 
alle de almindelige kirkelige handlinger. 
Den første officielle arbejdsdag som 
præst, fik jeg et opkald fra bedemanden 
med en bisættelse. Så jeg var i gang med 
mit nye job lige på og hårdt, med en 
samtale og selve handlingen. Men hvor 
livet når til sin afslutning for nogle, er 
det også en begyndelse for andre. Det 
kan være en begyndelse i form af et 
bryllup hvor de to elskende siger ja til 
hinanden. Eller en begyndelse kan også 
være en fødsel efterfulgt af dåben. Jeg 
har allerede haft fornøjelsen af ét bryl-
lup og flere dåbshandlinger. Disse første 
handlinger vil nok altid være noget spe-
cielt for mig, og have en særlig plads i 
min erindring. Det slår mig, hvor smukt 
kirken danner rammen om disse betyd-
ningsfulde begivenheder i menneskets 
liv. Og jeg er taknemmelig for, at kunne 
yde et lille bidrag hertil. 
Det nye kirkeår står for døren hvor vi 

1. søndag i advent begynder nedtæl-
lingen til den næste store begivenhed i 
kirken, nemlig julen. Juleoptakterne er 
ved at blive forberedt både for skolen, 
dagplejen og børnehaverne. Det bliver 
sjovt for mig at se og deltage i alle disse 
traditioner i Tørring og Hammer. Jeg 
glæder mig meget til min første jule-
gudstjeneste.
Mini konfirmanderne er nu startet op, 
og det er et fantastisk privilegium, at 
lære børnene om kirken og det kristne 
budskab. Maria og jeg er også i gang 
med at forberede undervisningen til 
konfirmanderne. Vi har mange spæn-
dende tanker i støbeskeen, og håber de 
unge mennesker møder ind med iver og 
interesse. 

Venlige hilsener, 
Janus Kirk Faaborg

Sognepræst

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

Plejehjemsgudstjenester

Der er plejehjemsgudstjenester 2. onsdag i 
hver måned kl. 10.30 undtagen juli måned. 

Illustration af Helle Koed Paulsen
Med denne tegning vil jeg gerne sige tak 
for 4 lærerige og fantastiske år i Aale og 
Linnerup Menighedsråd. Jeg slipper ikke 
helt kirkearbejdet, da jeg stadig vil være at 
finde på Facebook-siden, og håber at jeg 
stadig kan få lov at bidrage med tegninger 
til bla. kirkebladet. 

Forside
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Så simpelt kan det gøres
En søndag aften i oktober måned tog jeg 
til Stillegudstjeneste i Linnerup kirke.
Da jeg kom ind, var lyset dæmpet, og 
jeg kunne høre vores præst, organist 
og kirkesanger stå og snakke livligt om 
aftenens gudstjeneste. Jeg kan godt lide 
det – at se dem, og de andre ansatte for-
berede sig på det, som skal ske sådan en 
aften. Jeg havde taget kirkekaffen med, 
selvom jeg var lidt i tvivl, om det hørte 
sig til en Stillegudstjeneste, og på hvor 
mange kopper, man stiller frem sådan 
en aften? – det var i hvertfald flere end 
beregnet… 

Hvor var det en fantastisk aften; tænk 
at man i vores lille kirke kan samle 
både koncert, Gud, nærvær, fordybelse, 
historie, bøn, underholdning, stilhed, 
spiritualitet, Jesus, og ikke nok med det, 
kunne jeg opleve dette sammen med 
nogen af dem, som jeg holder aller mest 
af i vores lille lokale samfund.

Det er lige præcis denne form for 
Gudstjeneste, som jeg tror kan være 
med til, at trække rigtig mange men-
nekser i kirke. Men det er ikke antallet 
af kirkegængere, som er vigtig for mig – 
det som er vigtigt er, at kirken tilbyder 
lige præcis DET, som vi har brug for. 
Alle os unge, os med børn, os i den nye 
generation af kirkegængere, det er dette 
vi har brug for; at vi kan få lov bare 
at være, her i nuet og nyde det. Hvor 
ingen forventer, at vi synger med, at vi 
ved hvornår man skal rejse sig, gå til 
nadver, eller forstå hvad præsten siger. 
For dette her er SÅ simpelt, at vi alle 
kan være med. 
Denne aften gav mig mere, end hvad 10 
Gudstjenester har givet mig gennem det 
sidste år, og jeg GLÆDER mig til, at 
Maria arrangerer sådan en aften igen..

Helle Koed Paulsen

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

Der bliver sogneindsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp søndag 
d. 12. marts 2017
Tilmelding: Kirkekontoret tlf. 7580 2234, 
mail: cnc@km.dk.
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S E T  &  S K E T

Stemningsbilleder fra vores kirker

Hundeefterladenskaber på Kirkegårdene
Vort graverpersonale gør hver dag et 
stort arbejde med at få kirkegårdene til 
at se pæne, velholdte og indbydende ud 
for de mennesker, der besøger kirkegår-
dene. Det betyder meget, ikke mindst, 
når man er i sorg. 

Det billede bliver i stigende grad ødelagt 
af hundeefterladenskaber. Personalet 

har på en enkelt dag talt op til 8 stks. af 
slagsen på bare en kirkegård. Det siger 
sig selv, at det ikke er et rart syn, og 
endnu mindre rart at træde i en sådan.

Menighedsrådet har ikke spor imod, 
at man tager sin hund med på kirke-
gårdene, når man er på besøg, men vi 
skal kraftigt appellere til, at man fjer-

ner, hvad hunden efterlader. Det er nu 
engang ikke så slemt at fjerne klatten 
fra sin egen hund, som når det er fra 
andres. De dertil beregnede poser med 
indhold skal lægges i den sorte pose i 
affaldsspanden. Tak, at I fremover vil 
tænke på både vort personale og de 
besøgende.

Aale Kirke Linnerup Kirke Hammer Kirke Tørring Kirke
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D E T  S K E R

Nye menighedsråd i Tørring 
Hammer sogne:

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

Luther-fejring

I anledning af 500 året for reformationen 
vil der i sognene være en bred vifte af fore-
drag, gudstjenester og musik, som relaterer 
til netop Luther og reformationen. 
Torsdag d. 16. feb. kl. 19, har Tørring-
Uldum Kunstforening og Folkeuniversitetet 
arrangeret en aften om ”Reformationen og 
kunsten” på Uldum Højskole. 
Det er Bente Hammershøy, som viser bil-
ledværker, der spænder fra Lucas Cranach, 
den ældre, Luthers ven og op til vore dage. 
Der er tilmelding til dette arrangement 
til Thyge Risvig, risvigt@gmail.com, tlf. 
21784556. 

Erik Liboriussen genvalg
Jørgen Larsen genvalg
Judith Düwel nyvalgt
Agnete Th. Madsen nyvalgt 
Birgit Christensen nyvalgt

Marianne Rasmussen nyvalgt
Jørn Andersen nyvalgt
Jette Jensen nyvalgt      
Merete Ullum genvalgt

Nyt menighedsråd i Aale-Linnerup
Anni Kloster Andersen
Else Kristensen 
Harry Holm Frederiksen

Kirsten Riis Andersen
Mette Mogensen
Ole Thomsen

Per Heller

Torsdag den 16. februar kl. 19.00
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A R R A N G E M E N T E R  J U L  O G  N Y T Å R

Syng julen ind
Søndag den 11. december kl. 19.00 i Tørring kirke
En stemningsfyldt aften med udvalgte læs-
ninger læst af folk fra Tørring sogn, med 
julesalmer og Tørring kors højtidelige og 
muntre indslag.

Alle er velkomne – der serveres lidt godt 
efter gudstjenesten. 

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

Juleoptakt i Linnerup 
kirke

den 14. december

Kl. 9.30 – Stordagplejen

Juleoptakterne i Tørring 
kirke

den 13. december

10.00 – Dagplejen

den 20. december

9.30 – Børn 
10.15 – Maxi børnene

den 22. december

Skolen
9.00 – indskolingen

10.45 – mellemtrinnet
12.30 – skolens ældste børn

Juleoptakter i Aale kirke
den 21. december

Kl. 9.15 – Dagpleje og børnehave

den 22. december

Kl. 10.30 – Skole

Syng julen ind
Søndag den 11. december kl. 16.00 i Aale kirke
Her er der mulighed for at starte eftermid-
dagen i forsamlingshuset til juletræsfest, 
hvorefter vi samles i kirken for at synge 
en række af vores dejlige julesalmer, høre 
udvalgte læsninger læst af folk fra Aale og 
Linnerup sogne samt lytte til musik som 
vil stemme sindet mod jul.

Herudover vil vi igen i år glæde os over at 
se og høre elever fra Aale-Hjortsvang skole 
gå Lucia og synge julesalmer.
Alle er velkomne – der serveres lidt godt 
efter gudstjenesten. 

Musikskolens julekoncert i Tørring Kirke
Traditionen tro afholder Musikskolen igen 
en af sine julekoncerter i Tørring Kirke. 
Koncerten finder sted torsdag den 15. 
december kl. 19.00.
I det smukke kirkerum vil nogle af 
Musikskolens elever med bl.a. sang og 

musikinstrumenter medvirke til, at tilhø-
rerne bliver sat i den rette julestemning. 
Programmet byder også på muligheden for 
at få rørt stemmen i nogle julesalmer. Der 
er fri entré til koncerten og alle er meget 
velkomne! 

Syng nytåret ind
Søndag den 8. januar i Linnerup kirke vil 
vi, inden vi for alvor går i gang med det nye 
år, en sidste gang glæde os over julens glade 
toner sammen med Tørrings kor. Efter 
gudstjenesten vil der være kirkefrokost i 

Hjortsvang Forsamlingshus, hvor kirken 
vil stå for brød, smør og sild. Herudover vil 
vi gerne opfordrer jer til selv at medbringe 
en ret til frokostbordet.

Nytårsgudstjeneste!
Træd ind i det nye år i kirkens rum. Her 
bliver der tid til at takke for året der er gået 
og til at lægge året der kommer over i Guds 
gode hænder. Efter gudstjenesten hilser vi 
på hinanden med et lille glas bobler og et 
stykke kransekage. 
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D E T  S K E R

”Hytten” – romanen af W. P. Young beskæftiger 
sig med det tidløse spørgsmål: Hvor er Gud i 
en verden, der er hjemsøgt af så ubeskrivelig en 
lidelse? Bogen giver en fængslende beskrivelse 
af en families store tragedie og deres kamp for 
at få hverdagen og meningen med livet til 
at hænge sammen. Samtidig udfordrer bogen 
vores Gudsbillede og sidst men ikke mindst 
sætter den fokus på tilgivelsens nødvendighed. 
Sognepræst Peter Krabbe Larsen vil genfor-
tælle og videregive bogens store og højaktuelle 
udfordringer.

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 hinanden. 
Sorgen og savnet får ord i samtalen og vi for-
søger sammen at få fat om livet igen.
Vi mødes i Aale sognehus, Aale Bygade 28, 
onsdage 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

Når tragedien møder evigheden
Den 17. januar kl. 19 i Kirkebakkehuset

Søndags-samtaler på en tirsdag 
Samtalerne foregår i en lille gruppe og 
kræver ikke forberedelse eller kendskab 
til Biblen – kun et liv, og lysten til at tale 
om det!
Vi taler 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 præ-
stens prædiken.
Alle er velkomne!

Tirsdage kl. 17-18:
24. januar (til 5. februar - Sidste s.e.H3K)
21. februar (til 5. marts - 1.s.i fasten)
28. marts (til 2. april - Maria Bebudelse)
09. maj (til 21. maj – 5.s.e.påske)
23. maj (til 4. juni – pinsedag)
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Baby-salmesang 
For ca. 2-10 måneder gamle babyer. 
Babysalmesang kan være med til at sti-
mulere barnets sansemotoriske, følelses-
mæssige, sociale og sproglige udvikling.
 
Det foregår i Tørring kirke og starter op 
igen den 19. januar Babysalmesang forlø-
ber over 7 gange og tidspunktet er fra kl. 
10.30-12.00 (inkl. hygge og kaffe/the). 

Det koster ikke 
noget at deltage, 
men tilmelding 
er nødvendig.
For yderligere information og til-
melding rettes henvendelse til sogne-
præst Maria Bech Tuominen (mabh@
km.dk/75676011). 
Der er plads til 10 babyer på et hold.

D E T  S K E R

Kirkekoret:
Tørring Kirkekor medvirker ved kir-
keårets 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 ind-
studeringen. 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 mikro-
fonsystem kommer sangen virkelig til 

at fylde rummet, og man kan høre, hvor 
godt koret faktisk synger, - helt ned på 
de bageste pladser.

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

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. 

Sangeftermiddage

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

Tørring den 28. marts og den 30. maj
Linnerup den 18. april
Aale den 23. maj

De’t for børn:

Godnathistorier

Taizè-gudstjeneste i Aale kirke 
Den 5. januar kl. 19.00
Denne aften vil gudstjenesten være byg-
get op over bibellæsning, bøn, stilhed 
og de karakteristiske og meget iørefal-
dende 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 mulig-
hed for at drikke et glas vin sammen.
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D E T  S K E R A R R A N G E M E N T E R

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 foråret ser således ud:
26. januar: 
Benno Kristensen kommer og fortæller om: ” 
Hjortsvang Museum.”

23. februar: 
Ninette Lopdrup fortæller om: 
”Barndommen under krigen på Stougaard”.

30. marts: 
Jørgen Pedersen og Vibeke Smidt kommer og 
underholder på violin og harmonika

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. 27 28 08 45.
Juniorklub mandag fra 19 til 20.30.

Indre Mission

I Tørring er byens foreninger og kirken 
sammen om at holde fastelavnsguds-
tjeneste og tøndeslagning. Det er en 
familiegudstjeneste og alle er velkomne 
til at komme udklædte. Der er faste-
lavnsboller og tøndeslagning på skolen 
efter gudstjenesten.

Glæder os til at se jer!
Håndværker- og borgerforeningen, 

Handelsstandsforeningen, 
T.I.F, Børne og juniorklubben, Y’s men, 

KFUM-spejderne (Å-folket) og 
Tørring-Hammer menighedsråd

24. december juleaften: Børnesagens Fællesråd
01. januar: Nytårsdag: Bibelselskabet (obligatorisk)    
26. februar: Fastelavn:   SOS Børnebyerne
01. oktober: Folkekirkens Nødhjælp (ved Høstgudstjenesten)
05. november: Hospice Forum Danmark (Allehelgen)

Indsamlingsliste for Tørring-Hammer sogn
for kirkeåret 2017

Fastelavn
Søndag den 26. februar kl. 14.00 i Tørring kirke 

En familiegudstjeneste hvor alle er vel-
komne til at komme udklædte. Efter 
gudstjenesten fortsætter vi i forsam-
lingshuset til tøndeslagning

Glæder os til at se jer!

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 26. februar kl. 14.00 i Aale kirke 
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Dåb
Tørring:
28 08 16 Elisa Samuelsen Ferm 

Krogager

04 09 16 Jannick Bunkenborg Hein

09 10 16 Marcus Guldberg Hansen

16 10 16 Amalie Fronterotta Stougaard

23 10 16 Anton Birkegaard Højer 
Nielsen 

Linnerup:
25 09 16 Rasmus Albrechtsen

Aale:
11 09 16 Enja Marie Holm 

Frederiksen

09 10 16 Simon Krogslund 
Rasmussen

09 10 16  Jax Junior Bennekow 
Knudsen

23 10 16 Eva Johanne Algreen 
Lassesen

Hammer:
08 10 16 Arthur Husballe Gyldenberg

23 10 16 Victoria Holm Kristensen

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

Begravelser  
og bisættelser

Tørring:

20 08 16 Poul Gerhardt Andersen

09 09 16 Emanuel Brogaard Kristensen

13 09 16 Jørgen Johannes Pedersen

17 09 16 Sarah Sørensen

14 10 16 Hans Eli Mensing

28 10 16 Ruth Frederiksen

Hammer:
13 10 16 Erna Rigmor Holm

Aale:
03 09 16 Magdalene Thule Mikkelsen

16 09 16 Elly Hovedskov Jensen

Vielser
og velsignelser

Tørring:
06 08 16 Arnannguaq Frederiksen og 

Ruben Madsen

13 08 16 Christina Mathiasen og Esben 
Højsgaard Marquard Knap

10 09 16 Majken Kirkeby Mikkelsen 
og Troels Agervig Pedersen

24 09 16 Gitte Vingum og Jesper 
Mortensen

08 10 16 Heidi Würtz Frandsen og 
Paw Hvid Sørensen

Hammer:
27 08 16 Heidi Winther og Kim 

Pedersen

Aale:
24 09 16 Lene Agerskov og Kevin 

Fuglsbjerg
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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

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
27. januar 2017

Menighedsråds-
møder
Pga valg til menighedsrådene er der 
endnu ikke nye datoer  til menigheds-
rådsmøderne.
Så snart datoerne er fastsat, vil de blive 
offentliggjort på vores Hjemmeside og 
Facebook.
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* AD - Anders Dalgaard

Dato Tørring Hammer Aale Linnerup

11. dec. 3.s. i advent 19.00 MT
syng julen ind - 16.00 MT 

syng julen ind -

18. dec. 4. s. i advent 10.30 JKF - -

24. dec. Juleaften
10.30Nederbylund
13.00 og 16.00 JKF 15.00 JKF 14.30 MT 16.00 MT

25. dec. Juledag 16.00 HBK - - -
26. dec. 2. Juledag 10.30 JKF - - 14.00 JKF

1. jan. Nytårsdag 16.00 JKF - - -

5. jan. - - 19.00 MT
Taizè -

8. jan. 1.s.e.H3K 10.30 HBK 18.30 HBK - 10.30 MT
Syng det nye år ind

10. jan. 19.30 HBK
Bedeuge - - -

15. jan. 2.s.e.H3K 10.30 JHK - 10.30 MT 9.00 MT
22. jan. 3.s.e.H3K 10.30 JKF - - -

29. jan. 4.s.e.H3K 9.00 MT - 15.00 MT 10.30 MT
5. febr. s.s.e.H3K 10.30 HBK 18.30 HBK - -

12. febr. Septuagesima 10.30 JKF - - 9.00 AD
19. febr. Sekssagesima 10.30 JKF - - -

26. febr. Fastelavn 14.00 JKF - 14.00 MT -

5. marts 1.s. i fasten 10.30 HBK 18.30 HBK 10.30 MT 9.00 MT

12. marts 2.s. i fasten 9.00 JFK - - -

19. marts 3.s. i fasten 10.30 JFK - 9.00 MT 10.30 MT

26. marts Midfaste 10.30 JFK - - -

28. marts 17.15 MT
Godnathistorier


