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”Guds nåde er mig nok”
Danmark rummer mange smukke natur-
områder. Områder der kan være lige så bar-
ske og frygtindgydende, som de er smukke. 

Ovenstående skriftsted fra biblen læste jeg 
på en ornamenteret gravsten på Vorupørs 
kirkegård. En by ved kanten af Vesterhavet 
i Thy. En by som nu mest okkuperes af 
turister og windsurfere, men for år tilbage 
var en fiskerlandsby.

Inskriptionen var fra omkring år 1900 og 
stod ved en kvindes navn, Maria. Under 
hendes navn stod der desuden skrevet, at 
hun var enkefrue. Havet havde taget hen-
des mand og tre sønner i samme forlis. 
De var alle fiskere.

Der kan ikke herske tvivl om at tiden var 
en anden, og at naturen og havet i den 
grad var noget man frygtede selvom det 
brødfødte familien. For det var absolut 
ikke sikkert, at man vendte tilbage fra den 
fisketur man begav sig ud på. 

Vi lever i en senere tid og i et samfund, hvor 
vi nok ikke helt kan forstå eller fatte de livs-
vilkår som fiskerfamilier ved Vesterhavet 
levede under. De fiskede for at skaffe mad 
på bordet. For at overleve. Og det med livet 
som indsats. Døden var tæt på. 

Døden er stadigvæk et vilkår her i år 
2018, men bare ikke på samme måde.

Det er jo ikke sådan at jeg frygter døden, 
når jeg tager på arbejde en mandag mor-
gen. Det er vel nok de færreste danskere 
der har et arbejde, hvor døden er en reel 
trussel. Og i modsætning til fiskerne kan 
vi jo bare suse et smut ned i supermarke-
det og hente en røget makrel til 17 kroner 
og 75 øre, hvis vi bliver sultne.

For de fleste af os gælder det, at vi lever 
et mere beskyttet liv, hvor vi ikke behøver 
at frygte døden i hverdagen. Dagligdags 
vilkårene har ændret sig. 

Nu er der anderledes fokus på mentale 
og intellektuelle udfordringer, som in-
vaderer vores sind og liv såsom uddan-
nelse, internet afhængighed, sygdomme, 
ensomhed mm.

Men forskellen er måske ikke så stor når 
det kommer til stykket. Grundvilkårene 
for livet er de samme. Hverken fiskerne 
ved Vesterhavet for over hundrede år 
siden, eller os i det moderne samfund, 
kan kontrollere eller styre livet. Elementer 
sker som vi ikke er herrer over. Store og 
små ting. 

Vi har det til fælles med fiskerne, at vi 
med tro, håb og kærlighed kan mærke, at 
guds nåde er os nok.

Janus Kirk Faaborg

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

Plejehjemsgudstjenester 
Nederbylund
Den 2. mandag i hver måned kl. 10.00.  
Vi vil begynde i fællesskab med at få en kop 
kaffe eller te og spise lidt lækkert. Efter lidt 
hyggesnak begynder gudstjenesten. 
Gudstjenesten vil have fokus på korte reflek-
sioner, dejlig musik og lidt billeder som 
passer til dagens refleksioner. 
Vi vil synge kendte salmer krydret med lidt 
viser og anden musik.
Den 24. december vil der være juleguds-
tjeneste ved Sognepræst Hanne-Birgitte 
Kristiansen klokken 10.30. 

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 hinan-
den. Sorgen og savnet får ord i samtalen og 
vi forsøger sammen at få fat om livet igen.
For nærmere information kan du kontakte 
sorggruppeleder: 
Maria Bech Tuominen Tlf: 7567 6011 eller 
Annette Lyster-Clausen Tlf: 2097 1201

F R A  P R Æ S T E N

Oplæsning i Sognehuset 
i Aale
Starter igen den 7. september og foregår 
fra 10.00-12.00 alle fredage i lige uger. 
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Farvel og goddag i 
Kirkebakkehuset
Vi vil gerne sige tusind tak for mange års 
godt samarbejde med Ragnhild Hansen, 
som efter 12 år som pedel i Kirkebakkehuset 
nu har valgt at stoppe. Ragnhild har stået 
for mange praktiske ting i Kirkebakkehuset 
og været den person, som med stort lokal-
kendskab har taget godt imod alle brugere 
af huset. Vi ønsker dig et godt otium 
sammen med familien.

Samtidig vil vi også sige tusind tak til Linda 
Klausen, som har stået for rengøringen i 
Kirkebakkehuset de sidste 12 år. Vi har 
sat stor pris på, at du altid har sørget for, 
at Kirkebakkehuset er et rent og indby-
dende sted at komme. Vi håber, du må 
nyde den ekstra fritid, du nu får. 

Dernæst vil vi sige velkommen til Merete 
Kronborg Andersen, som pr. 1. september 
er ansat som kirketjener i Kirkebakkehuset. 
Merete er 37 år, født og opvokset i Aale, 
hvorefter hun som 21 årig f lyttede til 
Tørring. Her bor Merete stadig sammen 
med sin mand og fire børn. Merete er 
kontoruddannet og har senest haft fuld-
tidsjob ved HK i Kolding. For Merete er 

jobbet i Kirkebakkehuset et ønskejob. 
Dels er det et deltidsjob, som bedre kan 
forenes med et travlt familieliv med fire 
børn og en mand, der er selvstændig i 
EDB branchen, og dels tiltaler det alsidige 
og fleksible job i Kirkebakkehuset Merete 
meget Merete fortæller, at arbejdet med 
anretning af mad og servicering til møder og 
arrangementer i Kirkebakkehuset vil falde 
hende naturligt, da hun ofte har hjulpet 
med servering til konfirmationer og lignen-
de. Merete glæder sig også til kontakten med 
mange mennesker i forskellige aldersgrupper 
i Kirkebakkehuset. Selv har Merete en stor 
berøringsflade med mennesker i Tørring, 
Aale og omegn, så mange vil nok genkende 
Merete, når man til september møder hende 
i Kirkebakkehuset eller i Tørring kirke, hvor 
hun også skal indgå i arbejdet som kirke-
tjener sammen med det øvrige personale. 

Vi ønsker Merete velkommen og glæder 
os til et godt samarbejde.

Gitte Rahbek, Menighedsrådet   

D E T  S K E R 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 og 
vær med.  Vi mødes den første tirsdag i hver 
måned kl. 14-16 i Kirkebakkehuset. 
Vores muntre organist står og tager imod, 
når I kommer. Alle er velkomne, og alle kan 
foreslå sange. 
4. september, 2. oktober, 6. november
Der er aldrig sangeftermiddage i december, 
da vi opfordre Jer til at tage til Adventsmøde 
i Hammer.

Sangeftermiddage

Indre Mission 
Indre Mission holder møder i missionshuset, 
Bredgade 44, Tørring med forskellige ind-
budte talere. 
Der er tilmed mulighed for at deltage i en 
bibelkreds samt familieaftner. 
Program til møderne, samt særskilt program 
for familieaftner kan fåes ved henvendelse til 
Ruth og Svend Aage Jensen, tlf. 27 28 08 45. 

Juniorklub mandag fra kl. 19.00 til 20.30.  
Til gudstjenesten den 11. november kommer 
Holger Haldrup, og der vil være kaffe i 
Kirkebakkehuset bagefter.

Høst 
”Taknemmeligheds-gudstjenester” kunne 
man også kalde det i dag, hvor de fær-
reste af os selv har haft fingrene i mul-
den 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, sammen om 
at synge vores dejlige høstsalmer og sam-
men om at sige tak. Vi vil denne dag også 
have fornøjelsen af Tørrings kor.
Det er tradition ved høstgudstjenesten, 
at der samles ind til Kirkens Korshær og 

Folkekirkens nødhjælp for at være med til 
at dele vores overskud med dem, der har 
brug for det.
16. september kl. 10.30 i Linnerup kirke
16. september kl. 16.00 i Aale kirke
30. september kl. 10.30 i Tørring kirke
30. september kl. 18.30 i Hammer kirke
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D E T  S K E RA R R A N G E M E N T E R

Aften for Enlige  
– Et fællesskab med værdi

Kl. 18.00-21.00  i Kirkebakkehuset

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 foredrags-
holder, eller blot synge nogle gode sange?
Aften for enlige er en komsammen, hvor 
mennesker kan mødes til et fællesskab. Kom 
og vær med.

Torsdag d. 27. september  
Tørring kirkekor kommer på besøg

Torsdag d. 25. oktober  
Rejsen til `det gode liv` ved Patrick Dabolo
Tilmelding: 75802234 eller: cnc@km.dk

Torsdag d. 29. november  
Julefrokost med banko

Torsdag d. 31. januar   
Nytårskur ved Borgmester Kasper Glyngø

Torsdag d. 28. februar  
Foredrag om udbryderkongen ved Jan Patrick     
Skaarup 

Torsdag d. 28. marts  
Spillemand spiller op

Tilmelding til Kirkekontoret på 
telefon 7580 2234: 
Senest om mandagen før arrangementet

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

Kirkegårdene
Status på kirkegårdene: En meget tør 
sommer, vi vander og forsøger, at holde 
liv i de sommerblomster vi har plantet.
Pga. det tørre vejr, gror meld og svind-
tidsler rigtig godt i plante bede, dem 
forsøger vi at holde nede, så godt vi kan.
Ellers er der hæk klipning og vedligehold 
af gravsteder.

Næste store opgave, er grandækning. Vi 
starter i uge 43. Men har et intern kursus 
i uge 41.

Vi håber, at vi er færdige med grandæk-
ning inder jul.

Der er nogle opgaver som vi havde regnet 
med, vi skulle have været i gang med, men 
det er udskudt til vi får noget andet vejr.

Men følg os på facebook der bliver med 
jævne mellemrum lagt billeder op.

I er altid meget velkommende til at ring 
hvis der er nogle spørgsmål.

Dorte Møldrup

Minikonfirmander
Aale den 23. oktober. Tørring den 24. oktober

Alle minikonfirmander bydes velkom-
men til et hyggeligt, sjovt og spændende 
forløb, hvor der vil være rig mulighed for 
at lære kirken bedre at kende. Vi skal 
blandt andet høre bibelfortællinger, gå på 
opdagelse i kirken og på kirkegården, vi 

skal se film, synge, lære fadervor, lege og 
meget andet.

Vi afslutter forløbet med krybbespil i 
kirken.

Glæder os til at møde jer!

S I D E  4   |   A R R A N G E M E N T E R



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

Dåbstræf
Søndag d. 2. september kl. 10.30 
i Tørring kirke 
Når du er døbt har du fået at vide, at du er 
Guds barn, og at Gud går med dig alle dage 
indtil verdens ende.
Ved søndagsgudstjenesten fejrer vi dåben for 
alle børn, der er døbt i 2014.
Børnene får udleveret en børnebibel under-
vejs i gudstjenesten.
Vi sender brev til de familier, der havde dåb 
i Tørring eller Hammer kirker i 2014.
Hvis I senere er f lyttet til Tørring og 
Hammer med et barn, der er døbt i 2014, er 
I velkommen til at deltage. 

Babysalmesang 

Kend din by ud fra  
kirkens perspektiv
Tirsdag d. 11. september

Kirken og lokalhistorisk arkiv får Jens Kjær 
fra Glud museum til at kommer og fortæller 
om Tørrings historie ud fra kirkens perspek-
tiv. Det vil omhandle de skelsættende begi-
venheder i byen. 
Vi vil komme til at høre spændende historier 
om lokale ildsjæle.
Ketty Larsen og Ninette Lopdrup begynder i 
nutiden og bevæger sig bagud i historien. Vi 
begynder ude på kirkegården - længst væk fra 
kirken - og bevæge os ned mod kirken. Efter 
fortællingerne ude, får vi kaffe i kirken, og her-
efter fortæller Kaj Madsen om kirkens historie.

Minikonfirmander
Aale den 23. oktober. Tørring den 24. oktober

Hop i pyjamassen og tag soveposen og 
bamsen under armen. Vi mødes i kir-
ken kl. 17.15 (Aale i Sognehuset), hvor 
der serveres mad. kl. 18.00 samles vi 
omkring fortællerstolen og den hemme-
lige kuffert for at høre de mest guddom-
melige gode godnathistorier.

Linnerup kirke: 20. september
Aale kirke: 22. november

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

Babysalmesang i Tørring kirke indgår i 
et turnus forløb med Uldum kirke; for-
stået på den måde, at der kører 4 forløb 
om året af 7 gange, hvoraf første forløb 
starter den 30. august i Tørring kirke 
fra 10-11.30 (inkl. hygge og kaffe/the). 

Andet forløb starter den 23. oktober i 
Uldum kirke fra 10.00-11.30 (inkl. hygge 
og kaffe/the). 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.

Godnathistorier 
Kl. 19.00  i Kirkebakkehuset
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D E T  S K E RA R R A N G E M E N T E R

Sogneudflugt til 
Brødremenigheden
Søndag d. 23 september
I år går turen til Christiansfeld. Der er afgang 
fra Hammer kirke kl. 8.00 og fra Tørring 
kirke kl. 8.15.
Derefter kører vi mod Christiansfeld og fin-
der på vejen et sted, hvor 
vi drikker morgenkaffen i det fri.
I Christiansfeld skal vi deltage i gudstjene-
sten i Brødremenighedens kirke.
Derefter går turen til Tyrstrup kro, som står 
klar med en dejlig frokost til os.
Til sidst skal vi besøge Dansk klokkemuseum 
i Over Lerte.
Vi runder dagen af med kaffe kl. 16 inden 
bussen igen kører os nordpå.

Prisen for hele dagen er 100 kr. Beløbet beta-
les i bussen.
Inkluderet i prisen er bustransport, kaffe 
med rundstykker, frokost, entre til klokke-
museum og eftermiddagskaffe. 

Tilmelding til Camilla Christensen tlf. 75 
802234 tirsdage og torsdage fra kl. 9-12 
eller mail cnc@km.dk. Tilmelding er først til 
mølleprincippet og senest 13. Sept.

Herrens veje – Uldum kirke
2. oktober kl. 19.30

Juletræet tændes i Aale
2. december kl. 16.00

Månedens salme 2018  
– Forslag 
September: HS 868 – Blinkende dråber
Oktober:  DS 731 –    Nu står der skum 

fra bølgetop
November:  HS 812 -    November går tungt 

gennem byen
December:  HS 823 –  Nu i den hellige time
HS = 100 Salmer, DS = Den Danske Salmebog
For efterfølgende måneder se hjemmesiden.

I 2017 kunne man som noget særligt og 
nyt følge en TV-serie om folkekirken og 
tro. Det var manuskriptforfatter, TV-kok 
og foredragsholder Adam Price, som var 
manuskriptforfatter på serien. Adam 
Price kommer denne aften til Uldum 
kirke og fortæller om idéen og tankerne 
bag. (Han har selv sagt: ”Troen har altid 
fascineret mig som drivkraft for men-
neskers handlinger. I de sidste 10 – 15 år 
har vi oplevet en tilspidsning af forholdet 
mellem de store verdensreligioner, som 

både påvirker storpolitikken og vores 
allesammens hverdag. Udsendelsen er 
en karakterbaseret broderfortælling, som 
tager udgangspunkt i både krig og en 
række personlige konflikter, der rammer 
en såkaldt ”helt almindelig familie.”

Der vil være en betaling på 50 kr. pr. prs.

Aftenen er blevet til i et samarbejde mel-
lem sognene i den tidligere Tørring/
Uldum kommune.

Kom og vær med når Borgerforeningen 
tænder juletræet på parkeringspladsen 
ved Aale kirke. Traditionen tro samles vi 

herefter i kirken for at høre en julefortæl-
ling, hvorefter der vil blive serveret et glas 
gløgg og/eller varm kakao. 
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D E T  S K E R A R R A N G E M E N T E R

Indskrivningsgudstjeneste
Vi vil gerne byde alle nye konfirmander velkom-
ne til et nyt og spændende år med konfirma-
tionsforberedelse. Konfirmationsforberedelsen 
indledes i år med en Begyndergudstjeneste 
• Aale/Linnerup d. 4. oktober kl. 17.00. 
• Tørring d. 21. oktober kl. 17.00.
Efter gudstjenesterne bedes konfirmanderne 
aflevere deres tilmeldingssedler som vil være at 
finde på skolens intra. Skulle der være nogle, 
der ikke har modtaget et tilmeldingsbrev, 
kan I henvende jer til præstesekretær Camilla 
Christensen på tlf. 75802234 / cnc@km.dk

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

Vi glæder os til at møde jer!

Allehelgen
Søndag d. 4. 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. Herudover vil der 
være mulighed for, undervejs i gudstjenesten, 
at tænde et lys for én man tænker særligt på.
Tørring Kirke  kl. 10.30
Aale Kirke  kl. 16.00
Linnerup kirke  kl. 19.00
Hammer Kirke  kl. 18.30

I kirken kommer Midtvest Pigekor fra 
Herning. Koret er et af de bedste pigekor 
i Danmark, og er kendt både herhjem-
me men også udenfor landets grænser. 
Midtvest Pigekor består af ca. 40 sang-
glade og dygtige piger. De ledes af diri-
gent Dorthe Bille og som organist har 

Julekoncert i  
Linnerup kirke
12. december kl. 19.00

Syng julen ind 
Søndag den 16. december 
Kl. 16.00 i Aale kirke. 
Kl. 19.00 i Tørring kirke

Her er der mulighed for at synge en række 
af vores dejlige julesalmer, høre udvalgte 
læsninger læst af folk fra sognene samt 
lytte til musik som vil stemme sindet 
mod jul.

I Aale kirke har vi glæden af at se og høre 
Aale-Hjortsvang skoles kor gå Lucia og 
synge julesalmer. I Tørring kirke har vi 
glæden af at høre Tørring kors højtidelige 
og muntre indslag.

Torsdag d. 13. december kl. 19.00 i Tørring kirke

Musikskolens julekoncert 

Traditionen tro afholder Musikskolen igen 
en af sine julekoncerter i Tørring Kirke. I det 
smukke kirkerum vil nogle af Musikskolens 
elever med sang og musikinstrumenter sørge 
for, at tilhørerne bliver sat i den rette jule-

stemning. Programmet byder også på mulig-
heden for at få rørt stemmen i nogle julesal-
mer. Der er fri entré til koncerten og alle er 
meget velkomne!

koret med sig en god kending af kirkerne 
heromkring, nemlig Eunjin Ko Dey, 
vores tidligere organist.

Alle er velkommen til denne dejlige aften.
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A R R A N G E M E N T E R D E T  S K E R
Taizè-gudstjeneste
Linnerup kirke den 11. oktober kl. 19.00
Aale kirke den 30. december kl. 19.00
Denne aften vil gudstjenesten være byg-
get op over bibellæsning, bøn, stilhed og 
de karakteristiske og meget iørefaldende 
Taizé sange. Sangene er korte men gentages 
mange gange – så mange at man til sidst 
synger med hjertet. Gudstjenesteformen er i 
al sin enkelhed med til at give os fortravlede 
mennesker mulighed for ro og stilhed.

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for 
at drikke et glas mousserendevin sammen.

Nytårsgudstjeneste  
med champagne & kransekage
Mandag d. 31. december 2018 kl. 14.00 i Tørring kirke

Syng Nytåret ind
Søndag den 6. januar kl. 10.30 Linnerup kirke

Sigurd Barrett   
”Tro – Tvivl – Taknemmelighed”
17. januar 2019 kl. 19.00 i Tørring kirke 

Halloween i Linnerup 
kirke 
Kom og vær med til en hyggelig-uhyggelig 
aften den 25. oktober kl. 19.15 i kirken 
fuld af mystik. Følg posterne rundt i kir-
ken og på kirkegården – løs de mystiske 
gåder og læg samtidig mærke til den flotte 
udsmykning. 

Alle er velkommen til at komme udklædte!

Morgenro i Aale kirke
Starter igen sammen med konfirmanderne 
tirsdag den 6. november kl. 8.00 og fort-
sætter til og med den 30. april. Kom og 
vær med til at indlede dagen med sang. 
Lad roen falde over dig mens du lytter til 
en fortælling til eftertanke og træd ud af 
kirkedøren med frisk mod til at møde en ny 
og dejlig dag. 

Foredrag som henvender sig til unge og 
voksne.
Sigurd Barrett holder et personligt fore-
drag, hvor han fortæller om sin opvækst 
og sit liv med den kristne tro, heriblandt 
sit livs op-og nedture. Han fortæller også 
om sine tanker, ideer og inspirationskil-
der i forbindelse med de mange projekter, 
han har begået i sin karriere.
Han giver ligeledes smagsprøver på sine 
færdigheder på tangenterne. Publikum 

vil få lejlighed til at synge med på nogle 
af Sigurds egne sange samt inspireret 
ham i hans lange karriere. Efter fore-
draget vil der være mulighed for, at stille 
spørgsmål til Sigurd.

Entrepris: 50 kr. betales ved tilmelding til 
Camilla Christensen tlf. 75802234 tirs-
dage og torsdage fra kl. 9.00 til 12.00 eller 
mail til cnc@km.dk, senest 13. December.
Måske en julegave ide?

Kom og vær med til at synge det nye 
år ind i Linnerup kirke. Inden vi for 
alvor går i gang med det nye år, vil vi 
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 opfordre jer til selv at med-
bringe en ret til frokostbordet.

Gør jer klar til at træde 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 gudstje-
nesten hilser vi på hinanden med et lille 
glas bobler og et stykke kransekage. 
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?  Risikerede man på noget tidspunkt dødsstraf 
ved at holde julestue i Danmark?

?  Er vores mest elskede julesang ”højt fra træets 
grønne….” i virkeligheden en lejlighedssang 
tilsat krigspropaganda?

?  Var grønlangkål og skinke i flere århundreder 
den foretrukne julespise hos bondebefolkningen?

?  Var det virkelig et fynsk bryggeri, som introdu-
cerede julebryggen på julefrokostbordet?

Svarene på disse - og mange andre spørgsmål 
fås til:

Adventsmøde på 
Hærvejens Lejrskole i 
Hammer
Tirsdag d. 4. december kl. 14.00
Hvor historikker Henning Frandsen vil holde 
foredrag om den danske jul og dens mange 
traditioner. 

Der vil vane tro være kaffebord og julegodter.

Indespærrede i februars vintermørke har 
vi alle sammen brug for noget glad 
musik, der dufter friskt af forår og som-
mer, livslyst og sammenhold. Med et 
repertoire fra bl.a. Alberte, Anne Dorthe 
Michelsen, Anne Linnet, Lars Lilholt, 
Michael Jackson, Musicalen ’Hair’, Poul 
Reichardt, Sebastian og Sissel Kyrkjebø, 

kan Tørring Kirkes lille rutinerede kor 
komme hele kompasset rundt: Hurtige 
moderne rytmer, stille lyriske melodier, 
årstiderne, menneskelivet. Publikum får 
også rørt sangstemmerne, og der bliver 
kaffe / sodavand og tid til at få en snak. 
Thue Dich står for klaverspil og uhøjti-
delige kommentarer. Fri entre.

Rytmisk kor-koncert: 

”Ud under åben himmel”
Tordag d. 21. feb. 2019 i Tørring kirke, kl. 19.00

Livs-samtaler 
Kirkebakkehuset, Degnevej 1 i Tørring.
Tirsdage kl. 17-18

Tænker du af og til over liv og død, himmel 
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.
11. september  til søndag d. 30. september 
23. oktober til allehelgenssøndag d. 4. nov.
20. november til 1.s. i advent d. 2. dec.

Vi fejrer lysets fest med en kyndelmisseguds-
tjeneste særligt for konfirmanderne fra 
Tørring, Sindbjerg, Uldum, Langskov, 
Hvirring, Hornborg, Aale og Linnerup.

Vi mødes på torvet i Tørring kl. 17.30 og 
går i optog med fakler til Kirkebakkehuset, 
hvor vi spiser en kyndelmissepølse. Dernæst 
er der en speciel gudstjeneste i Tørring 
kirke, hvor gymnasiets musikhold vil spille 
musik. 

Kyndelmisse i Tørring kirke
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 17.30
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25 års jubilæum

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Aale kirke
En familiegudstjeneste hvor alle er vel-
komne til at komme udklædte. Efter 

gudstjenesten fortsætter vi i forsamlings-
huset til tøndeslagning.

Glæder os til at se jer!

I Tørring er byens foreninger og kirken 
sammen om at holde fastelavnsgudstje-
neste og tøndeslagning. Efter gudstjene-
sten følger vi alle sammen efter de flotte 
faner op til Gudenåcenteret, hvor der er 
pyntet op i festlig fastelavns stemning. 
Her er der fastelavnsboller og tøndeslagning 
med kåring af kattekonge og dronning. 
Der vil som sidste år være mulighed for 
at forældrene kan prøve kræfter med en 

tønde... denne gang vil vi lave den SVÆR 
at få ned. Men præmien er forsøget værd.
Den bedste og sjoveste fastelavnsudklæd-
ning bliver ligeledes kåret. 

4 PRÆSTER + vikarer
4 ORGANISTER + vikarer
4 GRAVERE + medhjælpere
Så mange forskellige personer har kirke-
sanger JØRGEN PEDERSEN arbejdet 
sammen med igennem de 25 år, han 
har været ansat ved Aale og Linnerup 
Kirker. Jørgen Pej s̀en, som han hedder i 
daglig tale, har sine rødder i Aale Sogn, 
og derfor stort lokalkendskab. Igennem 
de mange år han har været ansat ved 
kirkerne har han altid været det stabile 
fundament for gudstjenesterne. Når bare 
Jørgen er sanger til gudstjenesterne så 
skal det nok gå. Unge organister og 

præster har gennem tiderne støttet sig til 
kirkesangeren med den store rutine.
For de skiftende menighedsråd har det 
gennem alle årene været en stor glæde at 
arbejde sammen Jørgen, altid positiv og 
samarbejdsvillig.
Jørgen Pedersen vil blive takket efter 
Høstgudstjenesten i Aale 16. september 
kl.16.00

Søndag d. 3. marts 2019 kl. 14.00 i Tørring kirke

Vi glæder os til at se en masse forældre og børn. 
Håndværker- og borgerforeningen. 

Handelsstandsforeningen, T.I.F, Børne og 
juniorklubben, Y’s men, KFUM-spejderne 
(Å-folket) og Tørring-Hammer menighedsråd

Menighedsmøde
Søndag d. 25. november, Tørring
Vi starter med gudstjeneste i Tørring 
kirke kl. 17.00, hvorefter vi forsætter til 
Kirkebakkehuset, hvor der er menigheds-
møde. Der vil her være en kort gennemgang 
af året der er gået. 
Menighedsrådet byder på lidt let aftensmad.

Juleoptakter
I Tørring kirke
11. dec.  kl. 9.30   De mindste fra børneha-

ven og Dagplejen 
11. dec.  kl. 10.15 De største fra børnehaven 

20. dec. kl. 9.00 Indskolingen (0-3 kl.)
 kl. 10.45  Mellemtrinnet (4-6 kl.)
 kl. 12.30  Udskolingen (7-10. kl.)

I år vil juleoptakterne for skolen være i sam-
arbejde med skolens kor og musiklinje. De vil 
hjælpe til med lidt musik, for at få begyndt jule-
ferien med manér. Mini-konfirmanderne vil 
opføre krybbespillet for indskolingen, og de 
forældre/bedsteforældre som slår vejen forbi.

I Linnerup kirke
Den 13. december kl. 9.30 Stordagplejen

I Aale Kirke
Den 19. dec. kl. 09.15 Dagpleje og børnehave
Den 20. dec. kl. 10.30 Skolen

Den nye bagside Der kommet ny bagside af kirkebladet. Hvor der tidligere 
var gudstjenesteliste, vil der fremover være en samlet oversigt over arrangementer. 
Det betyder: Gudstjenestelisten vil fra nu af være at læse hver måned i Tørring 
Folkeblad på Kirkelivssiden. Der er også mulighed for at gå på kirkernes hjemmesider, 
på Facebook, og til hver gudstjeneste fortælles om næste arrangement i kirken.S I D E  1 0   |   A R R A N G E M E N T E R
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Tørring-Hammer
Sognepræster

Janus Kirk Faaborg
Tlf.: 31 34 03 05

E-mail: jakf@km.dk

Hanne-Birgitte Kristiansen
Tlf.: 75 80 11 24

e-mail: hbk@km.dk

Menighedsrådsformand
Marianne Rasmussen

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

Aale-Linnerup
Sognepræst

Maria Bech Tuominen
Tlf.: 75 67 60 11

E-mail: mabh@km.dk

Menighedsrådsformand
Per Heller

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

Facebook
Følg med på Facebook og få sidste nyt: 

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

* Tørring og Hammer Kirker

Kirkekontoret og 
Kirkebakkehuset

Degnevej 1
Tlf.: 75 80 22 34

Åbningstider:
Tirsdag og torsdag: 9.00 – 12.30

e-mail: cnc@km.dk

Graver og  
Kirketjener

Tørring, Hammer, Aale, 
Linnerup

Dorthe 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. februar 2018

Menighedsrådsmøder 
i Tørring-Hammer 
afholdes i Kirke-
bakkehuset i Tørring
 24. september  kl. 18.30
 22.  oktober kl. 18.30
 27.  november kl. 18.30

Menighedsrådsmøder 
i Aale og Linnerup
Hold øje med facebook og/eller 
hjemmesiden

Persondataforordning
Den 25. maj 2018 trådte den nye person-
dataforordning General Data Protection 
Regulation (GDPR) i kraft.

Den får betydning for alle sogne og 
menighedsråd i Danmark. Principperne 
er grundlæggende fornuftige, da de sæt-
ter fokus på vigtige rettigheder hos os 
som borgere. 

For læsere af Kirkebladet vil den nye 
forordning fremover betyde, at siden med 
navne på viede, døbte og afdøde ikke 
længere vil være at finde. 

Vi beklager at det vil blive sådan, men 
retter os naturligvis efter gældende lov.

Kirkebladsudvalget 

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Aale kirke
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 2. september Dåbstræf, Tørring kirke
 4. september Sangeftermiddag, Tørring
 6.  september  Babysalmesang Tørring kirke
 7.  september  Oplæsning Aale Sognehus
 8-9. september Pilgrimsvandring
 9.  september Udflugt Aale / Linnerup
 11.  september Livs-samtaler i Kirkebakkehuset, Tørring
 11.  september Kend din by, Tørring
 12.  september  Sorggruppe Aale Sognehus
 13.  september  Babysalmesang Tørring kirke
 16.  september  Høstgudstjeneste Aale og Linnerup kirker
 20.  september  Babysalmesang Tørring kirke
 20.  september  Godnathistorie Linnerup kirke
 21.  september  Oplæsning Aale Sognehus
 23.  september   Sogneudflugt til Brødremenigheden og klokkemuseet
 26.  september  Sorggruppe Aale Sognehus
 27.  september  Babysalmesang Tørring kirke
 27.  september Aften for enlige, Tørring
 30.  september  Høstgudstjeneste Tørring og Hammer kirker
 2.  oktober  ”Herrens Veje” Uldum kirke
 2.  oktober Sangeftermiddag, Tørring
 4.  oktober Begyndergudstjeneste Aale kirke
 4.  oktober  Babysalmesang Tørring kirke
 5.  oktober  Oplæsning Aale Sognehus
 8.  oktober Plejehjemsgudstjeneste, Tørring
 10.  oktober  Sorggruppe Aale Sognehus
 11.  oktober  Babysalmesang Tørring kirke
 11.  oktober Taizè Linnerup kirke
 19.  oktober  Oplæsning Aale Sognehus
 21.  oktober Begyndergudstjeneste, Tørring kirke
 23.  oktober Baby salmesang Uldum kirke
 23.  oktober Livs-samtaler i Kirkebakkehuset, Tørring
 24.  oktober  Sorggruppe Aale Sognehus
 25.  oktober  Halloween Linnerup kirke
 25.  oktober Aften for enlige, Tørring
 2.  november  Oplæsning Aale Sognehus
 4.  november  Allehelgen, Tørring, Hammer, Aale og Linnerup kirker
 6.  november Sangeftermiddag, Tørring
 6.  november  Morgenro Aale kirke
 6  november  Babysalmesang Uldum kirke
 7.  november  Sorggruppe Aale Sognehus
 12.  november Plejehjemsgudstjeneste, Tørring
 13.  november  Babysalmesang Uldum kirke
 13.  november  Morgenro Aale kirke
 16.  november  Ooplæsning Aale Sognehus

 20.  november  Morgenro Aale kirke
 20.  november Livs-samtaler i Kirkebakkehuset, Tørring
 21.  november  Sorggruppe Aale Sognehus
 22.  november  Godnathistorie Aale kirke
 25.  november Menighedsmøde, Tørring
 27.  november  Babysalmesang Uldum kirke
 27.  november  Morgenro Aale kirke
 29.  november Aften for enlige, Tørring
 30.  november  Oplæsning Aale Sognehus
 1.  december  Juletræstænding Aale kirke
 4.  december  Morgenro Aale kirke
 4.  december  Babysalmesang Uldum kirke
 4.  december Adventsmøde, Hammer
 11.  december  Morgenro Aale kirke
 11.  december  Babysalmesang Uldum kirke
 11.  december Juleoptakter BH og dagplejen, Tørring kirke
 12.  december Julekoncert Linnerup kirke
 13.  december Musikskolens julekoncert, Tørring kirke
 14.  december Juleoptakt for stordagplejen, Linnerup kirke
 16.  december Syng julen ind, Aale og Tørring kirker
 19.  december   Juleoptakt for Børnehave og dagpleje, Aale kirke
 20.  december Juleoptakter skolen, Aale og Tørring kirker
 30.  december Taizé-gudstjeneste, Aale kirke
 31.  december Nytårsgudstjeneste, Tørring kirke
 6.  januar Syng nytåret ind, Linnerup kirke
 11.  januar  Oplæsning Aale Sognehus
 14.  januar Plejehjemsgudstjeneste, Tørring
 15.  januar Morgenro Aale kirke
 17.  januar Foredrag med Sigurd Barrett, Tørring
 22.  januar  Morgenro Aale kirke
 25.  januar  Oplæsning Aale Sognehus
 29.  januar  Morgenro Aale kirke
 31.  januar Aften for enlige, Tørring
 7.  februar Kyndelmissen, Tørring
 8.  februar  Oplæsning Aale Sognehus
 11.  februar Plejehjemsgudstjeneste, Tørring
 21.  februar Kirkekoncert v. Tørring kirkekor, Tørring
 22.  februar  Oplæsning Aale Sognehus
 26.  februar  Morgenro Aale kirke
 28.  februar Aften for enlige, Tørring
 28.  februar  Babysalmesang Tørring
 3.  marts  Fastelavn, Aale og Tørring kirker
 8.  marts  Oplæsning Aale Sognehus
 28.  marts Aften for enlige, Tørring - om fisk
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