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F R A  P R Æ S T E N

Nyt præste-ansigt i en periode 

Det er en stor glæde for mig, at jeg skal 
vikariere hos jer, lære jer at kende, fejre 
gudstjeneste med jer og prædike for jer. Til 
dagligt er jeg præst i Sindbjerg kirke og har 
været det i næsten et år. 
Desuden er jeg præstedatter og i mit 
barndomshjem blev der givet mange råd 
til livet. To af dem gjorde særligt indtryk 
på mig. 
Det ene var: “Helga, du må ikke være 
bange for livet”. Det fik jeg ofte at vide, 
nok fordi mine forældre kunne se, at jeg 
var usikker. Så de pressede mig lidt og 
opmuntrede mig meget til at tage del i 
livet, vove lidt og få nogle gode oplevelser. 
Det andet råd var: “Helga, husk at alt er i 
Guds hænder”. Et råd som gennem mit liv 
har lagt sig som et fundament, der er solidt 
nok til at bære mig igennem. 
Disse to råd har fulgt mig gennem hele 
livet, og jeg prøver at leve efter dem. At 
tage del i livet og glæde mig over det som en 
gave, samtidig med at jeg fornemmer Guds 
hånd under mine fødder. 
Og med mine forældres råd i baghovedet 

glæder jeg mig til at møde jer, og til at I 
skal møde mig og min familie, Simon min 
mand og Victoria og Emilie, vores to piger 
på 12 og 11 år. 

Helga Døssing Bendfeldt

Biskoppen har bedt vores præst og provst, Hanne-Birgitte Kristiansen, om at varetage 
en ledelsesmæssig opgave i et andet sogn i en periode. Opgaven kan strække sig frem 
til maj 2020, men kan evt. blive kortere. Det kan ikke lade sig gøre at passe Tørring og 
Hammer sogne samtidig. Derfor får vi et nyt ansigt på prædikestolen i den kommende 
tid. Det er så heldigt, at der lige i nærheden er en dygtig præst, der ikke er fuldtidsansat. 
Vi byder derfor sognepræst Helga Døssing Bendfeldt velkommen til Tørring-Hammer 
sogne!
Vi har bedt Helga om at præsentere sig:

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

Aale kirke: tirsdage kl. 8.00

Lad roen falde over dig mens du lytter til en 
fortælling til eftertanke, synger et par salmer og 
træd derefter ud af kirkedøren med frisk mod til 
at møde en ny og dejlig dag. 
Alle er meget velkomne.

16. maj kl. 19:00 i Tørring kirke

Som optakt til 
bededag, vil vi 
afholde aftenguds-
tjeneste i Tørring 
kirke, der vil blive 
prædiket over bede-
dagsteksten. Efterfølgende vil der blive budt på 
varme hveder i Kirkebakkehuset. 

Morgenro 

Varme hveder 

Aale Kirke søndag den 3. marts kl. 14.00 

En familiegudstjeneste hvor alle er vel-
komne til at komme udklædte. Efter guds-
tjenesten fortsætter vi i forsamlingshuset til 
tøndeslagning.

Tørring Kirke søndag den 3. marts kl. 14.00 

I Tørring er byens foreninger og kirken 
sammen om at holde fastelavnsgudstjeneste 
og tøndeslagning. Efter gudstjenesten følges 
vi alle sammen efter de flotte faner op til 
Gudenåcenteret, hvor der er tøndeslagning 
samt kåring af Kattekonge og dronning. 
Der indsamles denne dag til SOS 
Børnebyerne. 

Fastelavn
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S E T  &  S K E T

Kirkebladets fremtid
Det har været en tumultarisk tid for vores 
kirkeblad. Grundet den nye personda-
taforanstaltning (GDPR) og omdelings 
problematik, har vi arbejdet benhårdt 
på at få information ud, omkring vores 
aktiviteter. Vi har måtte erkende at vores 
kirkeblad ikke bliver taget og læst som 
vi havde ønsket, og menighedsrådene i 
Tørring-Hammer-Aale og Linnerup har 

derfor besluttet at dette kirkeblad er 
det sidst der udkommer. Vi vil frem-
over lægge stor vægt på vores helsiddet 
annonce i avisen, samt vores hjemmeside 
og Facebookside, hvor ALLE vores akti-
viteter og gudstjenester vil være at finde.
I kan også finde informationer omkring 
aktiviteter i kirkerne på den App som 
Folkekirkens IT har lavet – læs om denne 

andet sted i bladet.
I Tørring og Hammer sogne er vi gang 
med at se på muligheden for indføre 
”nyhedsbreve” til dem der er interesseret 
i at modtage dette. For at vi må gøre dette 
skal vi have samtykke fra folk. Dette 
arbejder vi på at få i stand. 

Her kan du finde 
gudstjenester og 
arrangementer i 
din kirke

Kort nyt fra 
graveren

Kirketårnet i 
Tørring

Kirkekoret

Facebook
Kirkeapp - Du kan finde den gratis i 
Apples App Store eller Googles Play 
Butik. 
Hjemmesider:
Aalelinnerup-kirker.dk
Toerringhammersogne.dk

Vores arbejde afhænger meget af vejret, 
men vi håber at planen her kan følges 
nogenlunde. 
I marts begynder vi at tage gran af på 
gravsteder.
Forårsblomster skulle gerne være plantet 
før påske.
I juni begynder vi at plante sommer-
blomster.
Vi laver løbende opretninger af græsplæ-
ner, samt udskiftning af udgået hække 
og planter.
I kan følge udviklingen på Facebook.

Som mange sikkert har bemærket er vores 
tårn i meget dårlig stand. Menighedsrådet 
arbejder i fællesskab med Nationalmuset 
om at finde den korrekte løsning, såle-
des at vi igen går et flot kirketårn her i 
Tørring. 

Tørring Kirkekor medvirker ved kirke-
årets 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 i alt 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 Tlf.: 
6167 4714). Vores repertoire er dels sange 
og salmer, dels klassisk musik og ikke 
mindst moderne, rytmiske numre. 
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D E T  S K E RA R R A N G E M E N T E R

Babysalmesang forløber over 7 gange og 
foregår i denne omgang i Uldum kirke fra 
kl. 10.00-11.30 (inkl. hygge og kaffe/the). 
Første gang er den 23. april. Det koster 
ikke noget at deltage, men tilmelding er 
nødvendig.

For yderligere information og tilmelding 
rettes henvendelse til sognepræst Maria 
Bech Tuominen (mabh@km.dk/75676011). 
Der er plads til 12 babyer på et hold.

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

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.
I juni er gudstjenesten mandag d. 17. juni 
(pga. 2. pinsedag)
I juli måned vil der ikke blive afholdt pleje-
hjemsgudstjeneste.

Kan du lide at synge efter højskolesangbogen 
og lære nye mennesker at kende over en kop 
kaffe med kage (kr.30,-) 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. 
5. marts 2019 - 2. april 2019
7. maj 2019 - 4. juni 2019
Der er ikke sangeftermiddage i juli.

Plejehjemsgudstjenester 
på Nederbylund

Sang eftermiddage

Godnathistorier

Aale den 21. marts
Linnerup den 23. maj
Hop i pyjamassen og tag soveposen og 
bamsen under armen. Vi mødes i kirken 
kl. 17.15 (i Aale mødes vi i sognehuset), 

hvor der serveres mad. Klokken 18.00 
samles vi i kirken omkring fortællersto-
len og den hemmelige kuffert for at høre 
de mest guddommelige gode godnathi-
storier.

Oplæsning i 
sognehuset i Aale
Kom og vær med 
til en hyggelig for-
middag. Det fore-
går alle fredage i 
lige uger fra 10.00-
12.00.
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Livs-samtaler 
Kirkebakkehuset, Degnevej 1 i Tørring

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 
(Janus Kirk Faaborg) prædikener.
Tirsdage kl. 16-17:
02. april 2019 – til søndag d. 07. april 
(Mariæ bebudelses dag)
21. maj 2019 – til søndag d. 26. maj 
(5.s.e. påske)
04. juni 2019 – til søndag d. 09. juni 
(Pinsedag)

G U D S T J E N E S T E R  P Å S K E N  2 0 1 8

Palmesøndag 
d. 14. april kl. 10.30 Tørring kirke 
Gudstjenesten fortæller historien om, at det 
er kongen, der kommer. Den største nogen-

sinde - Guds konge! Vi fejre denne dag med 
minikonfirmander og konfirmander.  En 
rigtig fest gudstjeneste.

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

d. 18. april Linnerup kirke kl. 16.00
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.

Tørring kirke kl. 17.30
Skærtorsdag holder vi en kort gudstjeneste inden vi har et 
lækkert måltid i Kirkebakkehuset. At spise sammen er tegn 
på fællesskab. Og vi mindes på den måde det sidste måltid 
som Jesus havde med sine disciple. Som afslutning går vi over i kirken og rydder alteret.

d. 19. april kl. 21.30 Tørring kirke 
Langfredag er dagen, hvor Jesus dør på kor-
set, hvor ondskaben vinder og mørket bliver 
totalt. Det vil være en gudstjeneste med 

moderne billeder og musik. 
Som ved en begravelse, drikker vi gravøl efter 
gudstjenesten

d. 21. april 
kl. 09.00 Tørring kirke 
kl. 09.00 Linnerup kirke 

kl. 10.30 Aale kirke
kl. 18.30 Hammer kirke

2. påskedag
d. 22. april kl. 14.00 Tørring kirke

Christfulness under 
åben himmel 
Aale-Linnerup
Onsdag den 3. juli kl. 19.00 ved Aale kirke
For dig der gerne vil have en pause fra 
dagens gøremål. I stilheden vil vi finde ro, 
søge Guds nærvær, vende tankerne indad og 
mærke os selv. 
Medbring et tæppe, en måtte eller lignende. 
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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

Kirkebakkehuset kl. 18:00 – 21:00

Trænger du til at komme ud og opleve noget? 
Trænger du til at tage del i et nærværende fælles-
skab? Vil du gerne komme et sted, hvor du kan 
blive inspireret af en god foredragsholder, eller 
blot synge nogle gode sange?
Aften for enlige er en komsammen, hvor menne-
sker kan mødes til et fællesskab. Kom og vær med.
Torsdag d. 28. marts - Spillemand spiller op
Tilmelding til Merete Kronborg på telefon 
5170 3764: Senest fredag før arrangementet.
Priser:
Mad kr. 60
Vin pr. Glas kr. 10
Øl og sodavand kr. 10
Et glas til vand kr. 5

Pilgrimsvandring

Teltgudstjeneste 
for alle

Turen forgår i år fra lørdag den 24. til 
25. august.
Vores pilgrimsvandring vil i år begynde i 
Hammer kirke med en pilgrimsgudstjeneste 
kl. 9:00. Derfra vil turen gå til Øster Ny 
Kirke ad en skøn vandring på højderyggen. 
Overnatningen vil foregå i kirken.
Turen vil også i år henvende sig til voksne 
og unge over 16 år, med et ønske om en 
tur, hvor der også blive tid til fordybelse og 
vende tankerne lidt indad. Det er en skøn 
mulighed for en anderledes weekend i vores 
pragtfulde natur i nærområdet. 
Nærmere information vil komme rundt i 

byen, på Facebook og på vores hjemmeside i 
løbet af maj måned, hvor der også vil kunne 
findes tilmeldings information osv. 

16. juni kl. 14:00 ved spejderne
I samarbejde med spejderne er det blevet 
muligt at lave en udendørsgudstjeneste i 
teltet nede ved spejderhuset. Det vil være 
en gudstjeneste med fokus på, at fortælle 
kristendommens budskab til børn og unge. 

Sportsfest i Aale

Sorggruppe

Kom til andagt søndag 
den 16. juni kl. 9.30 i 
teltet på Aale sports-
plads.

Det er ofte godt at bearbejde sin sorg i et fælles-
skab. I sorggruppen er alle i samme båd. Derfor 
kan vi tale åbent med hinanden. Sorgen og sav-
net får ord i samtalen og vi forsøger sammen at 
få fat om livet igen.
Næste sorggruppe starter den 27. februar 
Tidspunktet er fra 10.00-12.00 og foregår i Aale 
sognehus. For at høre nærmere om sorggruppen 
kan du kontakte: 
Sognepræst Maria Bech Tuominen 
Tlf.: 7567 6011 eller sognepræst 
Annette Lyster-Clausen Tlf.: 2097 1201

Friluftgudstjeneste og 
sognedag i Hammer
Søndag d. 18. august 2019
Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 i de smukke 
Lyngbakkerne ved Gudenåen. 
Der er skiltning fra Hammer kirke. For 
gangbesværede kan der køres helt ud til 
stedet. Efter gudstjenesten serveres der kage 
(medbring selv kaffe). 

Der vil efterfølgende være aktiviteter og 
spisning på Hærvejens Lejrskole. 
Tilmelding til Lasse Tlf.: 2511 2594 eller 
Per Tlf.: 2434 7611.
Der vil kommer mere information om dage 
på Kirkeliv siden i avisen i august, samt på 
Facebook og hjemmeside. 
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Der er tra-
ditioner der 
ikke må for-
svinde, og 
en af dem er 

grundlovsdag i Aale, hvor Aale–Linnerup 
Menighedsråd skaber en hyggelig dag.
Vi starter den 5. juni kl. 12.00 med andagt 
i Aale kirke, herefter er der hygge og god 

stemning i haven ved Sognehuset.
Teltet er stillet op, og vi serverer som 
sædvanligt frikadeller/ pølser med kartof-
felsalat til meget rimelige priser. Dertil kan 
købes øl og vand. Når maden er fortæret er 
der fællessang.
Årets grundlovstaler er Martha Sandal fra 
Hjortsvang.
Velkommen til.

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

Grundlovsdag

Denne aften vil gudstjenesten være bygget 
op over bibellæsning, bøn, stilhed og de 
karakteristiske og meget iørefaldende Taizé 
sange. Gudstjenesteformen er i al sin enkel-

hed med til at give os fortravlede mennesker 
mulighed for ro og stilhed. Efter gudstjene-
sten vil der være mulighed for at drikke et 
glas mousserende vin sammen.

Sangen har vinger! Og nu flyver fuglen så 
fra reden. Fuglen skal lære at stå på egne 
ben!
Ja, det er Jørgen Kirkesanger – også kaldet 
Jørgen Pedersen eller Jørgen Pej́ sen – som 
vi tænker på. I lidt mere end 25 år har han 
været en trofast støtte i kirkerne i Aale og 
Linnerup. I næsten hver eneste gudstjene-
ste har han været stemmen, der har ført 
os igennem utallige ældre og nyere salmer 
– hans røst har båret kirkegængernes lidt 
mere spinkle og usikre stemmer fremad. 
Tak for alle disse gode øjeblikke. Hans 
stemme og violin har også været en uvur-
derlig støtte til mange andre arrangementer 
og sangaftener.
Vi kender ham først og fremmest som vores 

kirkesanger, men han er jo også ægtemand 
og stor støtte for Rita, han er far og bedste-
far. Han har bevæget sig fra barndommens 
Aale, til smørkagebyen Nørre Snede og 
videre til skolebyen Jelling – og selv om der 
også har været andre afstikkere, så er han 
først og fremmest lokal. Og tak for det!
Fuglen er altså fløjet fra reden. Og vi skal 
også lære at stå på egne ben. Men den ægte 
trækfugl vender jo heldigvis sæson efter 
sæson tilbage til sit område.
Vi siger farvel og takker Jørgen for alle de 
gode år, vi har haft fornøjelsen af ham som 
kirkesanger. Det gør vi ved en reception 
den 17. marts kl. 12.00 (i forlængelse af 
dagens gudstjenester) i Aale Sognehus. Alle 
er meget velkomne.

Taizé-gudstjeneste 
Søndag den 24. februar kl. 19.00 i Linnerup kirke
Torsdag den 28 marts kl. 19.00 i Linnerup kirke

Farvel til Jørgen kirkesanger

Læs & Hør
Har du lyst til at mødes med andre og 
snakke om en fælles bog, I enten har læst 
eller lyttet til? 
Tørring Bibliotek og sognepræst Janus 
Kirk Faaborg, Tørring Kirke, har i samar-
bejde oprettet en læse-lyttekreds, hvor vi 
bare mangler dig:

Tirsdag d. 19. februar kl. 19-20.30:
Thomas Korsgaard - Hvis der skulle 
komme et menneske forbi
Tirsdag d. 12. marts kl. 19-20.30:
Cormac McCarthy - Vejen
Tirsdag d. 23. april kl. 19-20.30 -TBA
Tirsdag den 21. maj kl. 19-20.30: - TBA

De to første titler ligger fast, de to sidste 
kan du få medindflydelse på. Bøgerne kan 
lånes på biblioteket (vi har et lager) eller 
lyttes til gratis via eReolen.dk. 

Første gang mødes vi i Kirkebakkehuset på 
Degnevej 1 i Tørring. 

Maks antal. 12, først til mølle princippet 
– er du interesseret så kontakt undertegnet 
for at høre om der er flere pladser.
Janus Kirk Faaborg (jakf@km.dk) eller 
Dorthe Kristensen (dorthe.kristensen@
hedensted.dk)
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D E T  S K E R

Trioen består af Louise Støjberg (sang 
og guitar), Charlotte Støjberg (klaver og 
keyboard) og Mette Kathrine Jensen Stærk 
(harmonika). De har arbejdet sammen 
i mere end 10 år og har indtaget den 
danske musikscene med forførende og 
stemningsfyldte fortolkninger af den dan-
ske sangskat. De har fra starten suppleret 
hinandens musikalske særkender fornemt.
Trioens koncerter er musikalske oplevel-
ser bundet sammen af fortællinger om 
sangene og refleksioner om at leve et liv i 
nutiden med et soundtrack af gamle ord 
og toner.

Trioens jubilæumsår 2017 blev rundet 
af med, at sangerinden Louise Støjberg 
i marts 2018 modtog en Danish Music 
Award som Årets Folk Sanger 2017 for 
sit arbejde med Zenobia og en særlig fin 
kontakt til publikum og sin evne til både 
at være poetisk og rå, når det skal være.
Kom og oplev de tre dygtige og engagerede 
musikere, der er rundet af den danske 
sangs ord og toner, og som nu selv væver 
deres liv og musik ind og ud af traditionen.
Dørene åbnes kl. 18.30 - entre 50 
kr.(kontant eller mobilepay) og indgang 
efter først til mølle princippet.

Koncert med Zenobia
Tørring Kirke torsdag d. 9. maj kl. 19

Kom med til en aften i selskab med de loka-
le drenge fra Bound by Law. Måske nogle 
kan huske drengene fra december 2018, 
hvor de gav koncert i Gudenåcenteret, 
kort efter at de var vendt hjem fra en 
international countryfestival i Texas med 
en flot guldpris for Best original Song. 
Trioen består af Mads Wilhjelm (sang og 
guitar), Jess Rahbek (guitar og banjo) og 
Jon Rahbek (mundharmonika og klaver).
Bound by Law er meget inspireret af 
musikeren Johnny Cash og hans evne til 
at skrive sange, der fortæller historien fra 

synderens perspektiv på en måde, som 
gør os i stand til at fatte empati og måske 
endda tilgive forbryderen.
Forsanger Mads Wilhjelm er historiker 
med speciale i Mellemøsten. Han har 
boet i Jordan og rejst i Israel, Palæstina 
og Egypten, og det har sat sit præg på 
sangene.
Sangene er på engelsk, men kommunike-
rer så mange helt universelle følelser, at 
alle kan være med og få en god oplevelse. 
Desuden introducerer Mads sangene og 
fortæller om de historier, som ligger bag 

med en underspillet humor.
Dørene åbnes kl. 18.30 - koncerten er 
gratis, og indgang efter først til mølle 
princippet.

Optaktskoncert med Bound by Law
I anledning af Gudenåfesten er vi så heldige 
at få besøg af de lokale countrydrenge i 
Tørring kirke torsdag d. 29. august kl. 19.00
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I samarbejde med pensionistforeningen har 
Aale og Linnerup menighedsråd i år arran-
geret en tur til det østlige Sønderjylland – 
nærmere bestemt til Rinkenæs og Gråsten.
Vi skal til gudstjeneste i den gamle kirke 
i Rinkenæs ved sognepræst Marianne 

Østergaard Pedersen, hvorefter vi skal 
høre lidt om den ældst daterede kirke 
i Danmark. Dernæst skal middagen 
indtages i en af Gråstens restauranter, 
inden vi skal på en vandretur i Gråsten 
Slotshave. 

Vi slutter af med kaffe med brødtort på 
Benniksgaard Hotel – heroppe hedder 
det rugbrødslagkage! Vi satser på at være 
hjemme omkring kl. 18.00
Pris: 175 kr.

Sogneudflugt til det sønderjyske
Aale-Linnerup søndag d. 8. september 2019
Afgang kl. 8.15 fra Linnerup kirke - Afgang kl. 8.30 fra Aale Kirke

I år går sogneudflugten til Grønhøj kro.
Det er en gammel hyggelig kro og i til-
knytning til den er der indrettet museer: 
Morten Korch museum og kartoffelty-
skermuseum. Inden besøget på kroen skal 
vi deltage i gudstjenesten i Frederiks kirke. 
Vi starter fra Tørring kirke kl. 8.00 og fra 
Hammer kirke kl. 8.15.

Så finder vi et naturskønt sted deropad, 
hvor vi spiser morgenmad.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost på 
kroen og ser derefter museerne og inden 
vi vender mod Tørring igen, er der kaffe 
og kage.
Prisen for alt dette er 150 kr. Beløbet beta-
les kontant eller på mobilepay i bussen.

Inkluderet i prisen er bustransport, kaffe 
med rundstykker, frokost, entre til muse-
um og eftermiddagskaffe. 
Tilmelding til Camilla på Tlf.: 7580 2234 
eller på mail cnc@km.dk senest torsdag 
den 12. september. Der er plads til 52 
personer i bussen, så som det plejer, er det 
efter først til mølle princip.

Sogneudflugt til Grønhøj og Morten Korch
Tørring-Hammer søndag d. 22. september 2019
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D E T  S K E R

Luther Nøglen

Oversigt konfirmander 2019
27. april Aale 
Natasja Vester Smidstrup 
Emil Erik Pedersen
Tobias Frisk Husballe

28. april Hammer 
Jasmin Devina Smed Holmstrøm

5. maj Tørring 
Andreas Düwel Lomholt
Ayla Husted Christiansen
Caroline Victoria Brejnebjerg Holm
Celina Nyborg Hjort Hansen
Freja Korsgaard Clausen
Hampus Møller Hovslagare
Jack Sejr Nielsen
Laura Røikjær Koue
Magnus Karlskov
Mathilde Kærsgaard Nielsen
Mikkel Mørel Roed
Mira Maja Lund Hansen
Noah Korsholm Nielsen
Noah Møller Hovslagare
Petrea Holst Lundorff Andersen
Sebastian Nørbo Kragh Jensen
Stefan Østergaard Nielsen

12. maj Tørring 
Alice Ajer Markussen
Camilla Plykker Kristensen
Elisabeth Braae Baun
Emil Steen Dam Ottosen
Lea Daugaard Christensen
Malou Christina Rasmussen
Michelle Volsmann Lange
Noah Korsgaard Clausen
Rasmus Høgsberg Kjeldgaard Bjartalid 
Renaldi
Sebastian Olsen
Sebastian Mathias Skovgaard Volsmann
Signe Birkegaard Bernberg
Simon Skibby
Simon Stisen Holm
Tilde Gripping Thorkelin-Eriksen

18. maj Aale 
Alexia Lykke Staun Nielsen
Emma Bragh Poulsen
Groa Thorup Christensen
Jannich Nordahl Givskov-Salminen
Jonas Roballe Tukjær
Julia Søndergaard Sjørslev Rasmussen
Julie Guldsmed Sørensen
Malthe Holst Bak Nielsen
Marie Louise Stein Laursen
Mikkel Nikolaj Dideriksen
Morten Steen Nielsen
Paulina Louisa Mørup Petersen
Sofie Madsen
Sofie Vad Kruse
Thórleif Fabersson Isaksen
Tobias Hvid Petersen

Et rollespil for samtlige 
konfirmander i Hedensted 
provsti.
Det løber af staben lør-
dag d. 30. marts 2019 på 
Hellebjerg idrætsefterskole. 
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Tørring-Hammer
Sognepræster

Janus Kirk Faaborg
Tlf.: 31 34 03 05

e-mail: jakf@km.dk

Helga Døssing Bendfeldt
Tlf.: 28187844

E-mail: hedb@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 

Kirkekontoret og 
Kirkebakkehuset

Degnevej 1
Tlf.: 75 80 22 34

Åbningstider:
Tirsdag og torsdag: 9.00 – 12.30

e-mail: cnc@km.dk

Graver og  
Kirketjener

Tørring, Hammer, Aale, 
Linnerup

Dorte Møldrup
Tlf.: 51 36 03 24

e-mail: dsm@km.dk

Menighedsrådsmøder for 
Tørring og Hammer sogne i 
Kirkebakkehuset kl. 18.30

19. marts 2019 
30. april 2019 
28. maj 2019 

25. juni 2019 
20. august 2019 

Menighedsrådsmøder for 
Aale-Linnerup sogne i 
Sognehuset v. Aale kirke kl. 18.30 
Den 20. marts Den 6. maj 

Indre Mission holder møder i missions-
huset, Bredgade 44, Tørring med forskel-
lige indbudte talere. 
Der er tilmed mulighed for at deltage i en 
bibelkreds samt familieaftner. 
Program til møderne, samt særskilt pro-
gram for familieaftner kan fås ved hen-
vendelse til Ruth og Svend Aage Jensen, 
tlf. 27 28 08 45. 
Juniorklub mandag Fra kl. 19:00 til 
20.30.  

Søndag d. 29. september kl. 10.30 afhol-
der vi dåbstræf i Tørring kirke. Denne 
gudstjeneste er for alle, men børn der er 
døbt i Tørring og Hammer kirke i 2015 
vil modtage en invitation med posten.  

Vi fortsætter med at introducere nye sal-
mer fra de forskellige nye salmebøger. Vi 
glæder os til at synge dem med jer.

HS = 100 Salmer 
KS = Kirke Sang Bogen
HE = Helt Enkelt
Februar: KS 907 Utroligheds frø

Marts: HE Midt i min dag 
April: HE Herre min Gud 
Maj: KS 816 
Kirken den er et salmebrus 
Juni: KS 967 Herre, vi tror
Juli: Ingen
August: HS 844 
Med favnen fuld af kærlighed

Indre Mission

Dåbstræf 

Månedens salme
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G U D S T J E N E S T E R  2 0 1 9
Dato Tørring Hammer Aale Linnerup

3. marts Fastelavn 14:00 JKF 14.00 MT Se Aale

10. marts 1. søndag i fasten 10:30 JKF 18:30 JKF

17. marts 2. søndag i fasten 16.00 MT 9.00 MT 10.30 MT

21. marts 17.15 MT Godnathist.

24. marts 3. søndag i fasten 10:30 HEDB 09:00 HEDB

28. marts 19.00 MT Taizé

31. marts Midfaste 10.30 JKF 10.30 MT 9.00 MT

7. april Mariæ bebudelsesdag 10:30 JKF

14. april Palmesøndag 10:30 JKF

18. april Skærtorsdag 17.30 JKF 16.00 MT

19. april Langfredag 21:30 JKF

21. april Påskedag 09:00 HEDB 18:30 HEDB 10.30 MT 9.00 MT

22. april 2. Påskedag 14:00 AD

27. april Lørdag 10.30 MN Konf.

28. april 1. s.e. påske 10:30 JKF Konf. 9.00 MT 10.30 MT

5. maj 2. s.e. påske 10:30 JKF Konf.

12. maj 3. s.e. påske 10:30 JKF Konf. 10.30 MT 9.00 MT

16. maj Torsdag Varme hveder 19:00 JKF

17. maj Bededag

18. maj Lørdag 10.30 MT Konf.

19. maj 4. s.e. påske 10:30 JKF 18:30 JKF

23. maj 17.15 MT Godnathist.

26. maj 5. s.e. påske 10:30 JKF 9.00 MT 10.30 MT

30. maj Kristi himmelfart. 13:00 HEDB

2. juni 6. s.e. påske 17:00 HEDB*


