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Juli
1/07
8/07
15/07
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August
5/08 8.30 A. Gyldenkærne
5/08 10
5/08 16

Torslunde Sogn
& Kirke
juni-juli-august

A. Gyldenkærne
A. Bækgaard

12/08 Gudstjenesten i Torslunde er lukket pga. pilgrimsvandring fra Gurre
til Helsingør. Se kirkebladet og hjemmeside for info:
www.torslundesognogkirke.dk Vi vil opdatere tiderne for pilgrimsturen i
løbet af sommeren!
12/08 10
19/08 10
26/08 10

M. R. Rasmussen
C. B. Petersen

LUKKET
A. Bækgaard
LUKKET

A. Bækgaard
S. Nielsen
M. Braae

NB: Marianne Braae er ansat som praktik præst i 4 måneder i pastoratet.
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Stort tillykke til årets konfirmander fra Torslunde kirke 2018
ved sognepræst Christian B. Petersen:
Mille Dyrløv Vagnholm, Noah Giolbas, Mikkel Julius Roed,
Zakarias Marott Barrit Hartmann, Kasper Grane Mertz,
Emilie Cecilie Bang Christensen

53/2018 Torslunde Menighedsråd

Præstens ord

ADRESSER

Hverdag og Fest
Jul, påske og pinse, det er højtider, vi forbinder med årets gang, årets hjul der
drejer.
Julen: festen for Jesu fødsel i vor verden, , så jorden blev ny, lyset der skinnede
i mørket.
Påsken: Festen, der samler al vores menneskelige viden om sorg nød og død i
forkyndelsen af Jesu lidelse og død, alt sammen for os, derfor kalder vi ham
Frelser!
Intet menneske er forladt i smerten. Gud selv har været der - og følger os - også
der.
Påsken, der lader smerte og død kulminere i opstandelse, fordi Jesus opstod
med påskesolen til nyt liv for os, til et evigt og umisteligt håb .
Pinsen: Helt uhåndgribelig, men et løfte til os om, at efter julens lykke og
påskens glæde og håb, er der meget mere: Gud, er blevet menneske og levede et
liv som os og døde en død som vores død og mere end det for han opstod, han
er stadig her hos os, så nær som vort eget åndedræt, nær i sin Hellige Ånd, nær
med det inderste af sit væsen, kærlighedens ånd.
Trinitatistiden kommer efter Pinse og indtil Advent: " Det festløse Halvår"
kalder vi det, og det lyder umiddelbart lidt trist og ikke særligt festligt.
Men Trinitatistidens farve er grøn, vores kirkes farve er derfor også grønt,
sommergrønt, vækstgrønt.
Frodig, fuld af liv og håb! Håbet er lysegrønt!

Sommerferielukning i
Torslunde kirke
Vi holder lukket disse 3 weekends i
juli måneds:
lørdag-søndag den 14-15. juli
lørdag-søndag den 21-22. juli
lørdag-søndag den 28-29. juli

Trinitatistiden i kirken er ellers ikke præget af de store begivenheder, som
møder os i højtiderne. Nu handler det om hverdagslivet, dagligdagen, om at få
hverdagene til at hænge sammen.
Trinitatistiden handler om dit og mit liv, ja bare om livet!
Trinitatistiden handler om at tro, om at vokse og blomstre. Derfor prædikes der
sommer og til høsttiden over evangelietekster og budskaber, som Bla. handler
om bekymring og tillid. Sygdom og helbredelse. Dømmesyge og tolerance.
Vrede og forsoning. Næstekærlighed. Tro og tvivl. Skyld og tilgivelse. Rigdom
og fattigdom. Fortvivlelse og håb. Alt sammen temaer der vel var lige så
relevant dengang det skete som nu!
Kom forbi kirken i sommerens løb og få et bud på hvordan man måske kan se
og høre budskabet i dagens Danmark anno 2018. Vel mødt på kirke og vej!
Sognepræst, Christian

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, vielse og ved dødsfald som
regel af en begravelsesforretning før
den kirkelige handling.

Vi henviser til Ishøj eller Vejleå
kirke i denne periode.
Torslunde kirke har åbent alle
hverdage i juli måned mandag til
fredag for kirkelige handlinger.

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

Sognepræst Christian Barrit Petersen,
Torslundevej 147, 2635 Ishøj.
Tlf. 43 99 16 28 cbp@km.dk

Sognepræst Sophie Nielsen
Bredekærs Vænge 55 2635 Ishøj.
Tlf. 24 84 04 06 msmn@km.dk
Sognepræst Ane Øland Bækgaard
Ishøj Bygade 73, 2635 Ishøj
Tlf. 24 66 18 86 anop@km.dk
Sognepræst Asta Gyldenkærne
Mirabellevej 23, 2635 Ishøj
Tlf. 2170 7596 agy@km.dk
Sognepræst Michael R. Rasmussen
Lundemosen 74, 2670 Greve
Tlf. 2960 3288 mrr@km.dk
Organist Lars Grangaard
Tlf. 2254 2175
torslundeorganist@gmail.com

www.facebook.com/torslundekirke/
www.torslundesognogkirke.dk
E-Post : 7150@sogn.dk

Graver Susanne Jensen
Kirkegårdshuset,
Torslunde Bygade 45, 2635 Ishøj
Tlf. 6112 8692
torslunde.graver@gmail.com
Træffes tir.-fre .kl. 11.30-12.00
Menighedsrådsformand
Karsten Kehler
Torslundevej 195, 2635 Ishøj
Tlf. 43 55 11 85 – 20 29 42 77
karsten.kehler@hotmail.dk
Kirkeværge Torben Dahl,
Birkegård,
Pilemøllevej 40, 2635 Ishøj.
Tlf. 40 53 35 60 t.dahl@c.dk

Pilgrimsvandring 12. august
2018 med Torslunde og Reerslev
kirker til Helsingør
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Nu har vi arrangeret pilgrimsvandring
er i 5 år, så nu er det tid til en jubilæumsvandring! Vi har flere gange samarbejdet med Reerslev Kirke og lavet
nogle gode tur, og 3 gange er turen gået til Roskilde Domkirke. Det har
gjort indtryk, når vi er sluttet af med en andagt i Roskilde Domkirke, men
så hører vi til vores gru, at der er flere sognebørn, der aldrig har været i
Sankt Olais Kirke, vores egen domkirke i Helsingør. Så derfor foreslår vi,
at årets tur går dertil.
Fra Sankt Jakobs Kapel, Gurre til Sct. Mariæ Kloster i Helsingør. Km:
14,5 km
Den nordsjællandske del af Santiagoruten fra Trondheim til Spanien leder
fra Helsingør over Esrum og videre til Hillerød, Roskilde, Reerslev og
Torslunde mod Spanien.
Vi planlægger at gå fra Sankt Jakobs Kapel (ruin) i Gurre gennem
Teglstrup Hegn, og vi slutter i Sct. Mariæ Kloster med fællessang og
kaffe/kage!
En meget smuk rute med lange stræk gennem storslåede landskaber,
smukke søer , stille skove og med mange kulturminder undervejs.
Og tematisk går vi fra Sankt Jakob, som er helgenen tilknyttet Caminoen
de Compostella (Santiago), til Sankt Olav, som er den anden store helgen
tilknyttet pilgrimsruten gennem Sverige og Norge til Nidaros i Trondheim.
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Vi arbejder videre med detaljerne og skriver løbende på hjemmeside med
tidspunkter osv. www.torslundesognogkirke.dk
De foreløbige rammer er afgang fra Torslunde Kirke kl. ? – over Reerslev
Kirke.
Ankomst til Gurre - vandring til Helsingør kl. ? + kaffe og kage.
Afgang fra Helsingør kl. ? ankomst til Reerslev og Torslunde ca. kl. ?
Deltagerne tager selv madpakke(-r) og vand med til turen.
Vi håber at få Helsingør biskoppen til at give en kop kaffe og kage…
Tilmelding (af hensyn til bussen) til
Leila Barasinska tlf. 40332802 og Brede1952@gmail.com
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Opslagstavlen
Syng med i kor i Landsbyerne:

Opslagstavlen
Tilmeldingsseddel til
Børnekor i Torslunde/Ishøj kirker afleveres til
korleder Lars Grangaard.
Jeg vil gerne starte i Landsbyernes Spirekor.
(sæt kryds):___________________

Jeg vil gerne starte i Landsbyernes Børnekor.
(sæt kryds): ____________________
Spirekor i Torslunde/Ishøj kirke for alle børn der er glade
for sang og musik og går i 1. og 2. klassetrin på Ishøj skole.
Vi vil synge sjove sange og lave små musikalske lege. Vi
synger hver mandag kl. 14-14.45 i Hvide Længe ved siden
af Ishøj kirke.
Første gang mandag den 3. september.

Navn:______________________________
Alder:______________________________

Landsbyernes Børnekor er for sangglade børn i alderen
3. – 4. – 5. - 6. og 7. klassetrin og som går på Ishøj skole.
Vi vil synge til udvalgte musikgudstjenester og
spaghettigudstjenester i Torslunde og Ishøj kirker. Koret
øver hver mandag kl. 15-16.05 i Hvide Længe. Første gang
mandag den 3. september. Kontakt korleder/organist Lars
Grangaard for tilmelding og yderligere info på mail:
torslundeorganist@gmail.com eller Tlf. 2254 2175

Klassetrin:___________________________
Forældre email:_______________________
Forældre tlf._________________________

Opslagstavlen

Opslagstavlen

Torslunde Koret

Torslunde Koret

Søger nye korister. Har du lyst til at synge og et hyggeligt
socialt fællesskab så er Torslunde Koret lige noget for dig.
Vi er ca. 20 sangglade voksne i alderen 50 + .
Vi synger et blandet repertoire med både klassiske og rytmiske
sange og korarrangementer.
Koret medvirker ved udvalgte musikgudstjenester i Torslunde
kirke.
Første korprøve i sæsonen bliver:
torsdag den 6. september kl. 17.15-18.45 i Torslunde kirke.
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