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Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

”I gode kristne,
som bygger og bor i dette sogn!
Jeg meddeler jer herved venligst,
at vor nådigste herre, Hans kongelige Majestæt,
har sendt mig her ud på Sjællands land for at
undersøge i hvert eneste sogn,
om den kristne almue
får den rette føde til sjælens salighed,
som man skal have det.
Jeg skal også se, om kirkens ordning holdes
ved magt i overensstemmelse
med Hans Nådes Ordinans,
og om almuen i det hele taget retter sig
efter den i et og alt.”
Fra indledningen til biskop Peter Palladius’ ”En Visitatsbog”.
Peter Palladius var Sjællands første,
og dermed landets ledende,
lutherske biskop og rejste i 1540’erne rundt i stiftet
i varetagelsen af sit embede som biskop.

Præsten skriver

Ny tilsynsmand
Episkopos er græsk og betyder tilsynsmand. Så har nogle nok allerede gættet,
hvad det er for en ny tilsynsmand, der er tale om. Det er biskoppen over Aarhus
Stift, som i år skal fornys, eller rettere: vi skal vælge en ny efter vores nuværende
biskop, Kjeld Holm, som går på pension med udgangen af juli 2015. Det er altid
en vigtig begivenhed i kirkens liv, når den gamle biskop går af og en ny skal
træde til. I de seneste år har vi været vidne til det i flere af landets 10 stifter (11
med Grønland). Nu er turen så kommet til Aarhus Stift, vores stift.
Biskoppen har det overordnede tilsyn med kirkerne, menighedsrådene og
præsterne i et stift. Man kan sige, at biskoppen er vores øverste leder. Det er
derfor ikke uvæsentligt, hvem der er vores biskop, og hvordan han eller hun
forvalter sit embede og udøver sin ledelse. Biskoppen vælges af stiftets menighedsråd og præster blandt de kandidater, der stiller op til valget. Den kandidat,
der i sidste og afgørende valgrunde får flest stemmer, er valgt og vies derefter
som bisp i stiftets domkirke under overværelse af landets regent. Det er altså et
demokratisk valg, der finder sted. Men sådan har det bestemt ikke altid været i
den kristne kirkes mere end 2000-årige historie.
Biskopper har der altid været lige siden de første århundreder efter den
kristne kirkes begyndelse. Det var lokale kirkeledere, hvis magt voksede, jo
større deres område var. Biskoppen i Rom blev med tiden den øverste af alle
biskopper, og ham tiltalte man med papa, eller pappas, som var en tiltaleform,
der blev brugt over for alle bisper og præster. Biskoppen i Rom fik efterhånden
eneret på den tiltaleform, og dermed blev han pave. I den katolske kirke betragtes paven som apostlen Peters efterfølger, idet Peter ifølge den katolske kirkes
opfattelse var biskop i Rom og dermed den første pave. I Peterskirken i Rom
hænger en tavle med navnene på alle paverne i Rom siden Peter. Den slutter
med Johannes Poul II, som døde i 2005, og var altså ikke blevet opdateret, da
billedet blev taget i 2011. Efter Johannes Poul II fulgte pave Benedict, og efter
ham kom den nuværende pave Frans. Paverne i Rom kan således bryste sig
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med at være led i en ubrudt kæde af paver siden den første, apostlen Peter. Det
kalder man den apostolske succession, og den er vigtig i den katolske kirkes forståelse. Ud fra den går alle præster i den
katolske kirke.
Sådan er det ikke hos os i den protestantiske kirke. Med Luther, hans protest mod den daværende katolske kirke,
og den senere løsrivelse og reformation
af kirkerne især i det nordlige Tyskland
og de nordiske lande, blev der indført
nye måder i kirken, og nye biskopper
blev udpeget. Den apostolske succession blev altså brudt. Luthers hjælper
Johannes Bugenhagen stod for nyordningen af den danske kirke i 15371539, og i den forbindelse kronede
han Christian III og indviede syv nye
biskopper til at lede landets kirker.
De blev kaldt superintendenter, dvs.
overopsynsmænd, men den titel
slog aldrig an – snart blev indehaverne af kirkens øverste embeder igen kaldt biskopper, og sådan er det
stadig. Den eneste forskel mellem dengang og nu er, at biskoppen ikke udpeges,
men vælges.
Det gør en stor forskel, at biskoppen vælges, for dermed har vi som menighedsråd og præster indflydelse på, hvem der skal være vores biskop. Snart går
en valgkamp i gang her i stiftet mellem de opstillede kandidater (i skrivende
stund to). Som man kan se af beskrivelsen på Aarhus Stifts hjemmeside har
biskoppen store beføjelser i forhold til kirkens liv: ”Biskoppen er den øverste
myndighed i stiftet i gejstlige spørgsmål [… ] Som øverste gejstlige myndighed
har biskoppen blandt andet til opgave at ansætte nye præster, afholde ordination og føre tilsyn med, hvordan stiftets præster varetager prædikeembedet,
sjælesorgen og forvalter sakramenterne. Biskoppen er også den, der skal godkende mindre ændringer i folkekirkens liturgi og ritualer og brug af kirker til
andet end gudstjenester og kirkelige handlinger […] Biskoppen er den sam-
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lende figur i stiftet i alle spørgsmål, der vedrører det kirkelige liv.”
Under disse fine ord ligger der også en myndighed til at oprette, nedlægge og
reducere præsteembeder. Det har vi her i Hundslund og Torrild sogne allerede
mærket til, idet præsteembedet pr. 1. juli 2012 blev reduceret fra 100% til 70% af
en hel stilling. Reduktionen afspejler en nedgang i antallet af beboere i sognene
og en forventet, tilsvarende nedgang i præstelige opgaver. Til gengæld kan der så
tilføres ressourcer til andre sogne i stiftet, hvor befolkningstallet stiger, de store
bysamfund især. Det er altså kølige tal, der kan tilsige sådanne omfordelinger.
Men ikke nødvendigvis, for biskoppen kan også vælge at lade andre kriterier afgøre, hvordan ressourcerne skal fordeles. Eksempelvis kan hensynet til mindre
samfunds trivsel og overlevelse spille en rolle, og her kan kirken yde et bidrag. I
mange mindre landsbysamfund er kirken efterhånden det eneste samlingspunkt,
der er tilbage. Det risikerer at forsvinde sammen med præsten og den deraf følgende nedgang i aktiviteter og øvrigt personale. Tilbage står så en smuk, gammel
kirke, som kun bliver brugt ved særlige lejligheder – og måske en døende landsby.
Hvis man ønsker at imødegå den udvikling, er det vigtigt at vælge en biskop, der
har øje for og vil værne om kirkens nærvær også på landet.
Valget af ny tilsynsmand finder sted i maj, evt. med en ekstra valgrunde
i juni, og søndag den 6. september er der bispevielse i Aarhus Domkirke.
Det bliver meget spændende!
Sognepræst Sonja Nicolaisen

Nyt om
navne

Hundslund sogn

Døde/begravede/bisatte/urnenedsættelse:
Henning Møller Jensen
Anna Lykke Fisker
Bent Pedersen
Inger Eberg Jakobsen
Olav Hedemand Rasmussen
y

Gælder perioden
29. okt. 2014 – 20. jan. 2015, hvor
redaktionen af dette blad sluttede.

Torrild sogn

Døde/begravede/bisatte:
Per Nygaard Jensen
y
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Konfirmation 2015
Hundslund kirke,
søndag den 26. april, kl. 10.30:
Julie Kruse Jensen
Iben Mønster Sørensen
Emmi Ringtved
Jesper Bro Poulsen
Benjamin Lorenzen
Torrild kirke,
Bededag, fredag den 1. maj, kl. 10.30:
Cecilie Huldgaard Dalgas
Kathrine Graae Thorup
Lise Kildehøj Nielsen
Christina Irene Lundsmann Pedersen
Jeppe Berg Jakobsen
Nikolaj Nyborg Beck Jensen
Andy Heiberg Markdal
Jens Kaagh
Julius Georg Bach Poulsen
Konfirmation 2016 i Hundslund og Torrild
I august inviteres alle kommende konfirmander med forældre til informationsmøde om konfirmationsforberedelse i 2015/16 og tilmelding til konfirmation i
Hundslund og Torrild kirker i 2016. Mødet finder sted torsdag den 20. august
kl. 17-18 i Kirkehuset, Landevejen 5, Hundslund. Det vil blive annonceret igen
i næste nummer af Kirkebladet. Hvis man ikke kan komme til mødet, eller har
spørgsmål forud, er man meget velkommen til at kontakte mig, sognepræst Sonja
Nicolaisen, tlf. 40 45 84 77, mail sonn@km.dk.
Konfirmation i 2016 finder sted som følger:
Hundslund kirke, søndag den 17. april kl. 10.30
Torrild kirke, Bededag, fredag den 22. april kl. 10.30
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Arrangementer
Det kirkelige møde
Odder Provstis sognekirker og Odder Valgmenighedskirke holder fælles
gudstjeneste, frokost og foredrag søndag den 15. marts.
Foredragsholder er digteren Søren Ulrik Thomsen med foredraget ”Forsvar
for gudstjenesten”. Om emnet siger
han: ”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den
kritiseres af mennesker, der mener, at
folk ville strømme i kirke, hvis bare
gudstjenesten blev lavet om.” Søren
Ulrik Thomsen fortæller om, hvordan
han begyndte at gå i kirke og langsomt
fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter
han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt
omkring i verden, ikke mindst USA.
Tilmelding til deltagelse i frokost og
foredrag efter gudstjenesten sker til
kirkekontoret i Odder, tlf. 87 80 25 30,
senest tirsdag den 10. marts.
Frokosten koster 50 kr., som betales
på dagen.
Søndag den 15. marts kl. 10.30
Odder kirke.

K-dage
Vi mødes i Kirkehuset den første torsdag i måneden, hører en gæst fortælle,
drikker kaffe med kage til, kvæder og
konverserer. Månedens gæst vil blive
annonceret ved gudstjenesterne op
til dagen eller ved K-dagen forud. Der
er ingen K-dag i april. K-dagen i juni
indledes som sædvanlig med gudstjeneste. Alle er velkomne.
Vi mødes torsdagene 4. marts, 7. maj
og 4. juni, kl. 14.30-16.30.
Gospeldag
Vi synger igen gospelsange en hel lørdag, nemlig den 7. marts. Vi begynder
i kirkehuset kl. 9.00 med morgenkaffe
og opvarmning. Vores kirkesanger og
organist, Therese Tomshøj og Philip
Hoe, vil stå for den fælles gospelsang.
Sanglyst er eneste og vigtigste forudsætning for at være med. Der serveres
mad og drikke i løbet af dagen. Kl. 17
giver vi gospel-koncert i Hundslund
kirke for alle interesserede.
Tilmelding senest fredag den 27. februar til: Philip Hoe, tlf. 26 18 57 78,
mail: philip_hoe@hotmail.com
Lørdag 7. marts kl. 9.00 til ca. 18.00
Kirkehuset i Hundslund,
Landevejen 5.
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Arrangementer
Teologiens døgn i Aarhus
Der er endnu ikke udsendt program for
døgnet, men regn roligt med, at der vil
være meget spændende, oplivende og
oplysende at komme efter. Døgnet byder
på en bred vifte af foredrag, workshops,
udstillinger, rundvisninger, film og debatter, som alle foregår i Domkirken, på Katedralskolen eller Kvindemuseet.
Se mere på www.teologiensdogn.dk.
Teologiens Døgn finder i år sted den 10.
og 11. april 2015.

21. maj. Turen går til Mols Bjerge, som,
siden vi sidst var der, er blevet udnævnt
til Nationalpark. En guide med lokalkendskab kører med i bussen, han vil vise
rundt og fortælle. Vi slutter rundturen
ved Fuglsøcenteret, hvor vi drikker kaffe.
Er der tid til det, besøger vi en kirke. Alle
nuværende og tidligere beboere i sognene, med ledsagere, er velkomne til at deltage i turen, som er gratis. Kaffen betales
af egen lomme.
Tilmelding hos sognepræst Sonja Nicolaisen på tlf. 40 45 84 77 senest tirsdag
den 5. maj.
Afgang fra Odder station, Hundslund
kirke og Torrild kirke den 21. maj i tidsrummet kl. 11.45-12.15. Vi stiler efter at
være hjemme ca. kl. 18.00.

Pilgrimsvandring på Tunø
I år har vi henlagt vores pilgrimsvandring
til Tunø. Planlægningen er i gang, og detaljer følger, så snart programmet er fastlagt. Det er som vanligt Bent Lind, Torrild, og Erling Karlsson, Hundslund, der
står for den praktiske planlægning. Sognepræst Sonja Nicolaisen sørger for den
åndelige føde undervejs. Turen begynder
og slutter ved færgen i Hov. Flere oplysninger ved henvendelse til Bent Lind,
Torrild, tlf. 86 53 10 25.
Turen finder sted lørdag den 9. maj og
vil vare hele dagen.

Pinsegudstjeneste i det fri
Odder Provstis fælles gudstjeneste 2. pinsedag er i år ved Saksild kirke. Gudstjenesten planlægges og afvikles af provstiets
præster i fællesskab. Medbring selv noget
at sidde på. Efter gudstjenesten byder
Saksilds sogns menighedsråd på kaffe, te,
øl og vand, som kan nydes til den medbragte frokost. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i kirken.
2. pinsedag, mandag 25. maj kl. 11.00
ved Saksild kirke

Løvspringstur
I år bryder vi gamle traditioner og kører
på løvspringstur en torsdag, nemlig den
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Arrangementer
Forårskoncert
Forårets koncert er med Skanderborg
Kammerkor, dirigeret af Troels Lund
Nielsen. I anledning af 150-året for Carl
Nielsens fødsel vil koret synge en samling
af hans kendte og elskede sange, bl.a. ”Tit
er jeg glad”, ”Så sødt i sommeraftenstunden” og ”Underlige aftenlufte”.

Desuden skal vi høre svenske Birger Sjöbergs charmerende korcyklus ”Lille Paris”, bestående af syv sange heriblandt
”Den første gang jeg så dig”, som med
kærlighed, humor og lune skildrer livet
i en lille svensk by i provinsen omkring
1920-30.
Søndag 31. maj Torrild kirke kl. 19.00

Opslagstavle
Fredag den 9. januar var stormen Dagmar på spil.
Der blev flaget på halv ved Hundslund kirke i anledning af bisættelse,
men desværre tog stormen flaget med sig og rev linen over i samme tag.
Skaden er for længst udbedret, og flaget kan blive hejst igen.
Hvis nogen ønsker besøg, eller ved om nogen, der gerne vil have besøg af præsten, er I altid velkomne til at ringe til mig på tlf. 40 45 84 77 eller 86 55 00 12. Henvendelser og samtaler er omfattet
af præstens tavshedspligt. Besøgene kræver ingen speciel anledning.

Torrild kirkes kor

Torrild kirkes kor ledes af vores organist Philip Hoe. Koret medvirker som regel ved to
gudstjenester i foråret og to gudstjenester i efteråret, herunder altid ved De Ni Læsninger.
Det er først og fremmest knyttet til Torrild kirke, men medvirker også gerne ved
gudstjenesterne i Hundslund kirke, hvis det kan passes ind i planerne. I dette forår vil
koret medvirke ved gudstjenesterne Skærtorsdag samt søndag den 3. maj.
Koret består i øjeblikket alene af kvindestemmer, men vil meget gerne udvides
med herrestemmer. Nye kvindestemmer er også altid velkomne i koret. Er du
interesseret, så kontakt Philip Hoe, tlf. 26 18 57 78.
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Kalender

Oversigt over arrangementer
Torsdag 26. feb.

18.00

Kirkehuset, Hundslund: Møde Hundslund menighedsråd

Lørdag

13.00

Gosmer kirke og forsamlingshus: Kirkehøjskole III (for tilmeldte)

28. feb.

Torsdag 5. marts 14.30

Kirkehuset, Hundslund: K-dag

Lørdag

Kirkehuset, Hundslund: Gospeldag

7. marts 9.00

Søndag 15. marts 10.30

Odder kirke: Det kirkelige møde

Torsdag 26. marts 18.00

Kirkehuset, Hundslund: Møde Hundslund menighedsråd

Torsdag 7. maj

14.30

Kirkehuset, Hundslund: K-dag

Lørdag

-

Pilgrimsvandring på Tunø (se nærmere i bladet)

9. maj

Torsdag 21. maj 11.45

Løvspringstur

Søndag 31. maj 19.00

Torrild kirke: Forårskoncert

Torsdag 4. juni

Hundslund kirke: K-dag med gudstjeneste

14.30

Torsdag 25. juni 16.00

Hundslund kirke mm.: Kirkesyn og menighedsrådsmøde

Præstens ferie og fravær
Jeg holder fri 6. og 27. marts, i perioden 7.-15. april, i weekenden 16.-17. maj
og er på kursus i dagene 27.-29. maj.
I mit fravær passes embedet af sognepræst Hanna Nissen, Gosmer-Halling, tlf. 86 55 60 50,
mail hnis@km.dk.
Mandag er min faste fridag, og da træffes jeg ikke med sikkerhed.
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Adresser

Sognepræst:
Hundslund og Torrild kirker:
		Sonja Nicolaisen
		
Præstekontoret, Landevejen 5, 8350 Hundslund
		
Tlf. 4045 8477 eller 8655 0012 - email: sonn@km.dk
		
Træffes ikke med sikkerhed om mandagen.
		
Privatadresse: Torrild Præstegård, Bygaden 1, Torrild, 8300 Odder
Graver:		
		
		
		
		

Hundslund og Torrild kirker:
Jens T. Pedersen
Graverkontoret, Bilsbækvej 34, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 3033 7860 - email: graver@oertingfallingkirker.dk
Træffes ikke søndag.

Kirketjener:
		
		
		
		

Hundslund kirke:
Folmer Christiansen, Landevejen 5, 8350 Hundslund
Tlf 8655 0191 - email: kirketjener.htkirkehus@gmail.com
Fungerer tillige som gravermedhjælper ved begge kirker.
Træffes ikke mandag.

		Torrild kirke:
		Jens Erik Sørensen, Haldshavevej 226, Torrild, 8300 Odder
		
Tlf. 8653 1196.
Kirkeværge:
		
		

Hundslund kirke:
Preben Østergaard, Landevejen 22, 8350 Hundslund
Tlf. 8655 0363 - email: pjho@mail.dk

		Torrild kirke:
		
Karen Kristiansen, Vandværksvej 4, Torrild, 8300 Odder
		
Tlf. 8653 1533 - email: bk@torrild.dk
Formand for
menighedsrådet:
		

Hundslund:
Carsten Juhl Jensen, Tudsdamvej 17, 8350 Hundslund
Tlf. 8655 0302 - email: cjj@tudsdam.dk

		Torrild:
		
Bjarne Funch Skipper, Krogstrupvej 1, Torrild, 8300 Odder
		
Tlf. 8653 1508 - email: skipper@torrild.dk
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Gudstjenester i Hundslund og Torrild kirker
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag

15. feb.
22. feb.
1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts
2. april
3. april
5. april
6. april
12. april
19. april
26. april
1. maj
3. maj
10. maj
14. maj
17. maj
24. maj
25. maj
31. maj
4. juni
7. juni
14. juni
21. juni

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
Konfirmation
Konfirmation
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. Himmelfartsdag
6. s.e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
K-dag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis

Torrild

14.00 1
Ingen
9.00 HN
Ingen
9.00
10.30
Ingen
Ingen
- 2
- 10.30 (Odder Kirke)
Ingen
10.30
10.30 3
9.003
19.00
17.00
9.00
10.30
10.30
9.00
Ingen
Ingen
Ingen
9.00 HN
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
10.30
19.00
Ingen
Ingen
9.00
10.30
Ingen
Ingen
10.30
9.00
- 11.00 (Saksild) 4 Ingen
19.00 5
14.30 6
10.30
9.00
9.00
10.30
10.30
9.00

Hvor intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Sonja Nicolaisen
= Våbenhuskaffe
= Hanna Nissen
1
Familiegudstjeneste i anledning af Fastelavn
2
Fælles gudstjeneste for alle kirker i Odder Provsti (Det kirkelige Møde)
3
Bemærk sommertid begynder!
4
Kirkerne i Odder Provsti holder fælles gudstjeneste i det fri ved Saksild kirke
5
Forårskoncert
6
Gudstjeneste i forbindelse med K-dag
HN
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