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Præstens ord
Lige så længe der har været mennesker her på jorden har der været forskellige
måde at tænke på Gud.
Det ligger om man så må sige i menneskets natur at kunne stille troens
spørgsmål! Vi kan tænke om Gud på flere måder.
Vi kan glæde os over naturen, og se den som et tegn på, at Gud er til. Eller vi
kan afvise Guds eksistens, fordi vi ikke kan se Gud, eller fordi vi føler Han er
fraværende. Det handler følgende lille historie om.
Der var engang to opdagelsesrejsende. De var på ekspedition i urskoven.
Pludselig støder de på en smuk og velordnet have.
Men de kan ikke få øje på nogen gartner. De leder længe, men der er ikke
nogen. De spørger så sig selv, om han mon er usynlig, eller simpelthen bare slet
ikke findes. De sætter sig for at prøve at bevise den formodning, at han skulle
være usynlig. De sætter hegn op, lader vagthunde patruljere og placerer
elektriske fælder rundt om i hele haven. Men gartneren viser sig ikke. Det
overbeviser den ene opdagelsesrejsende om, at gartneren må være usynlig og
desuden uimodtagelig for elektriske stød, uhindret kan trænge igennem hegn,
og hunde kan bare ikke lugte ham. Det anden opdagelsesrejsende kan ikke se
nogen forskel på en usynlig eller fraværende gartner og en, der slet ikke findes.
Men de tager fejl begge to. Tænker egentlig ateistisk begge to.
At Gud unddrager sig deres metoder taler ikke nødvendigvis imod Gud. Måske
vi skal gå andre veje, eller søge Gud på andre måder.
Måske har vi ikke et begreb skabt om Gud!
Måske fordi Gud hele tiden unddrager sig vores trang til at gøre alting
begribeligt og definereret. Måske skal vi lade Mysteriet være stort og levende
og nøjes med budskabet fra Gud som vi kender det fra hans søn Jesus Kristus:
Budskabet om at kærligheden til Gud og mennesker er selve livets mening!

Christian, sognepræst

Det var med stor sorg og tristhed, at
vi i Torslunde kirke modtog
beskeden om, at vores gartner/graver
og kirketjener igennem 30 år
Gert Jørgensen er gået bort efter
nogen tids sygdom i juli måned.
Gert var en meget stor og skattet del
af dagligdagen ved Torslunde
kirke. Altid med den største
loyalitet, trofasthed og stolthed i sit
arbejde! Æret være hans minde.

ADRESSER
Alle præsterne har telefontræffetid dagligt
kl. 10-11 (undt. fridage og weekend),
torsdag dog kl. 17.00-18.00.

Torslunde. Sognepræst
Christian Barrit Petersen,
Torslundevej 147, 2635 Ishøj.
Tlf. 43 99 16 28 (man. fri).
Sognepræst Sophie Nielsen
Bredekærs Vænge 55 2635 Ishøj.
Tlf. 24 84 04 06
Sognepræst Vibeke Ahle,
Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj.
Tlf. 20 40 04 25

Sognepræst Ane Øland Bækgaard
Ishøj Bygade 73, 2635 Ishøj
Tlf. 24 66 18 86

Kordegnekontoret, Vejleå Kirke,
Ishøj-Boulevard 1, 2635 Ishøj,
tlf. 43 54 73 00
Åbent dagligt kl. 10-13,
torsdag kl. 10-13 og 17-18.
Kontoret kontaktes ved dåb,
navngivning og vielse og ved
dødsfald som regel af en
begravelsesforretning før den
kirkelige handling.
Torslunde kirke er nu også på
Facebook. Husk at like os på:
www.facebook.com/Torslundekirke-1482058855434557/
Læs mere på kirkens hjemmeside:
www.torslundesognogkirke.dk
E-Post : 7150@sogn.dk

Sognepræst Asta Gyldenkærne
Mirabellevej 23, 2635 Ishøj
Tlf. 2170 7596
Graver
Kontakt kirkeværge midlertidigt
Tlf. 40 53 35 60
tir.-fre .kl. 11.30-12.00
Menighedsrådsformand
Karsten Kehler
Torslundevej 195, 2635 Ishøj
Tlf. 43 55 11 85 – 20 29 42 77

Kirkeværge Torben Dahl,
Birkegård,
Pilemøllevej 40, 2635 Ishøj.
Tlf. 40 53 35 60

Opslagstavlen
Koncert i Torslunde kirke med Maud og Langkilde
(tidligere Fede Finn og Funny Boyz) og Torslunde Koret
tirsdag den 5. september kl. 19.00
Maud og Langkilde spiller bl.a. salmer i nyere udgaver, hvor
ikke mindst sangen, saxofonen, klaveret og guitaren kommer i
spil. Begge musikere har en solid musikalsk ballast med sig, og
de har sammen spillet i flere forskellige kendte danske bands.
Maud har sideløbende været engageret i kirkeligt arbejde og er
opvokset med musikken og den kristne tro.
Repertoiret består af salmer, danske og engelske evergreens,
egne sange og instrumentalnumre, samt et enkelt
gospelnummer. De to formår at levere en samling sange og
salmer, der bevæger og betager deltagerne. Publikum vil nok
også bemærke Mauds gospelfeeling - hun synger med
indlevelse og fylde!
Nyd en skøn kirkekoncert, hvor musikken og sangen får lov til
at fylde kirkerummet, og understrege teksterne.
Læs mere på:
http://www.maudkofod.dk/Maud_Kofod/Velkommen.html
Gratis adgang!

Opslagstavlen
Høstgudstjeneste i Torslunde kirke
søndag den 24. september kl. 10.00
med Landsbyernes Børnekor, der synger stemningsfulde
efterårssange.
Der er kirkekaffe i den nye
konfirmandstue efter
gudstjenesten. Saftevand og
slik til børnene.
Alle er hjerteligt velkommen.

Lasagnegudstjeneste i Torslunde kirke
tirsdag den 24. oktober kl. 17.30
med Landsbyernes Børnekor.
Hyggelig familiegudstjeneste med fællesspsining i
konfirmandstuen efter en kort andagt. Menu koster 30,-kr
for en hel familie.
Tilmelding senest søndagen
før til:
Lars Grangaard på:
torslundeorganist@gamil.com
Eller tlf. 2254 2175

Opslagstavlen
Koncert i Torslunde kirke
onsdag den 1. november kl. 19.00
med: Rune Herholdt & The Gospelbrothers
En uforglemmelig musikalsk oplevelse er i vente, når et af landets
mest erfarne gospelorkestre, Rune Herholdt & The Gospel Brothers,
leverer koncerten “People Get Ready!”
Bakket op af klaver, kontrabas, trommer og trestemmigt herrekor,
sender Rune Herholdt publikum på en intens og medrivende rejse i
gospelmusikkens univers. Undervejs fortælles historierne bag
kendte gospelsange som Amazing Grace, Go Down Moses og We
Shall Overcome. Som et særligt led i koncerten inviteres publikum
til at synge med på koncertens fællessange under uhøjtidelig og
kyndig vejledning.

Opslagstavlen
Allehelgens musikgudstjeneste i Torslunde kirke
søndag den 5. november kl. 17.00 med Torslunde Koret.
Det er blevet lidt af en tradition at Torslundere store som små
kommer op i kirken denne dag for at tænde et lys for deres kære.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen.
Menuen er græskarsuppe med brød og vin/vand. Menu koster
25,-kr pr. voksen. Børn spiser gratis.
Tilmelding nødvendig til organist Lars Grangaard på mail:
torslundeorganist@gmail.com eller tlf. 2254 2175
senest onsdag den 1. november.

Rune Herholdt & The Gospel Brothers:
Rune Herholdt - vokal, akustisk guitar
Stephen Nørrelykke - klaver, orgel, kor
Bjørn Petersen - kontrabas, kor
Jimmi Bech - trommer, kor

Gratis adgang!

Juletræstænding i Torslunde søndag den 3. december
(1. søndag i advendt) kl. 16.00 på præstegårdspladsen.
Der vil være gudstjeneste kl. 15.00 denne dag. Vi vil
synge julesange omkring træet og ønske hinanden en
glædelig jul. Der vil være gløgg, varm chokolade og
æbleskiver. Torslunde Menighedsråd og Torslunde
Bylaug står sammen on arrangementet.

