GUDSTJENESTER
Torslunde

Ishøj

September
Dato kl.
2/09 10
M. Braae
A. Bækgaard
9/09 10
C. B. Petersen
ingen gudstjeneste
16/09 10
M. Braae
S. Nielsen
23/09 10 A. Gyldenkærne
23/09 14
A. Bækgaard
30/09 10
C. B. Petersen
A. Bækgaard
Høstgudstjeneste med Landsbyernes Børnekor

Oktober
7/10 10
14/10 10
21/10 10
28/10 10

A. Gyldenkærne
C. B. Petersen
C. B. Petersen
A. Gyldenkærne

A. Bækgaard
M. R. Rasmussen
ingen gudstjeneste
A. Bækgaard

November
4/11 10
4/11 17
C. B. Petersen
Bækgaard/Nielsen
Allehelgensgudstjeneste
11/11 10 C. B. Petersen
S. Nielsen
18/11 10
M. R. Rasmussen
ingen gudstjeneste
25/11 10 A. Gyldenkærne
A. Bækgaard

Vejleå

Torslunde Sogn
& Kirke
september-oktober-november

S. Nielsen
M. R. Rasmussen
A. Gyldenkærne
C. B. Petersen

JAZZ FIVE tager os med på en musikalsk tur
til Mardi Gras i New Orleans

M. R. Rasmussen

S. Nielsen
A. Gyldenkærne
M. R. Rasmussen
S. Nielsen

A. Gyldenkærne

M. R. Rasmussen
A. Gyldenkærne
S. Nielsen
Indhold:
Koncert i Torslunde kirke med JazzFive.
Lokale kunstnere Thomas Stenberg og Robert Langkilde.
Allehelgen med lystænding og græskarsuppe.
Lasagnegudstjeneste
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Præstens ord
Hvorfor hænger der et skib i kirken?
Sådan har mange spurgt når de er trådt ind i Torslunde kirke!
Svaret er ikke så entydigt, fordi der er flere grunde til at Ingen andre lande i Europa har
så mange skibsmodeller ophængt i kirker som Danmark, og der hænges stadig nye
kirkeskibe op. Alter, døbefont og prædikestol har en funktion i gudstjenesten. Det har
kirkeskibet ikke – eller har det?.
Der er ca. 1400 skibsmodeller, som findes i de danske kirker i dag.. Det ældste
nuværende danske kirkeskib stammer fra 1630 og hænger i Ho kirke i Vestjylland.
Som så meget andet i dansk kulturliv er skikken med at ophænge en skibsmodel i
kirkerummet kommet her til Danmark fra Sydeuropa. Den er først opstået i kystbyerne
omkring Middelhavet, og er så gennem århundrederne vandret fra kirke til kirke op
gennem Europa. I dag er den næsten helt forsvundet i andre europæiske lande, men i
Danmark er den stadig levende. Kirkeskibene har først vundet indpas i de danske
kystbyer med en fisker- og sømandsbefolkning. Det er derfor en nærliggende tanke, at
mange danske kirkeskibe er skænket i taknemmelighed af søfolk, der er vendt hjem i
god behold efter en måske årelang rejse på havet. Kirkeskibene er givet som
”standsgaver” af en gruppe søfolk eller fiskere. Denne befolkningsgruppe har sjældent
været så velhavende at de kunne skænke lysekroner eller altersølv til kirken. I stedet har
de i fællesskab bygget og skænket skibsmodeller til udsmykning i kirken. Andre
kirkeskibe er ophængt til minde om omkomne søfolk. Et af de sidst ophængte
kirkeskibe hænger i Harboøre Kirke, og er en model af den redningsbåd, der forliste
ved Harboøre i 1897. Kirkeskibet blev ophængt i 1997 til minde om redningsbådens
besætning, der alle omkom under en forgæves redningsaktion. Fra kystbyerne har
skikken med kirkeskibene bredt sig ind i landet, som her til Torslunde hvor det nok
ikke er sømandskab og søfart der har været hovedbeskæftigelsen her på egnen, hvis vi
ser tilbage i tiden. Skibet i Torslunde kirke hedder Ecclesia, som er græsk og ganske
enkelt betyder kirke, så skibet er ikke en model af et specielt skib, men mere et symbol
på kirken som et skib, der hænger i den del af kirken vi kalder kirkeskibet! Der er først
og fremmest tale om en udsmykning af kirkerummet, som med sin tilstedeværelse skal
tale til menigheden om menneskelivets sejlads mellem de to havne: vuggen og graven.
Som skibet på sin sejlads skal vi gennem både stormfuldt og stille vejr for at nå frem til
vort bestemmelsessted. Billedet med skibet og menneskelivet har rødder tilbage til
Oldkirken. Kirken kan sammenlignes med apostlen Peters båd ved Genezareth sø,
hvorfra Jesus forkyndte ordet. Når menigheden er inde i kirken kan den føle sig tryg,
selv om det udenfor kan blæse med stormstyrke.
Kirkeskibet er et symbol, og som alle andre symboler taler det stille og indtrængende til
os. Det skal ikke forkynde, men være et middel til eftertanke og dermed indirekte pege
på kirkens forkyndelse af Guds ord.
Christian, sognepræst

ADRESSER
Lasagnegudstjeneste i
Torslunde kirke
tirsdag den 20. november kl. 17.30
med:
Landsbyernes Børnekor.

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

Spis lækker lasagnemenu i
konfirmandstuen til kun 30,-kr for
en hel familie efter den korte
familievenlige gudstjeneste.
Tilmelding til spisning senest
søndagen før arrangementet til
organist Lars Grangaard på mail:
torslundeorganist@gmail.com
eller tlf. 2254 2175.
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.

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

Koncert i Torslunde kirke
tirsdag den 11. september kl. 19.00 med den syngende læge
Thomas Stenberg og guitaristen Robert Langkilde.

Høstgudstjeneste i Torslunde kirke
søndag den 30. september kl. 10.00
med Landsbyernes
Børnekor der vil
synge stemningsfulde
efterårssange.
Der er kirkekaffe efterfølgende i konfirmandstuen. Alle er hjerteligt
velkommen.
Allehelgensgudstjeneste i Torslunde kirke
søndag den 4. november kl. 17.00.
Stemningsfuld musikgudstjeneste hvor du har mulighed for at
tænde lys for dine kære. Torslunde Koret medvirker med fine
aftensange. Der vil være mulighed for at spise dejlig
græskarsuppe med brød i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Tilmelding til spisning nødvendig og sker til organist Lars
Grangaard på mail: torslundeorganist@gmail.com eller
tlf. 2254 2175 senest onsdag den 31. oktober. Menuen koster
25,-kr. Vin/øl kan købes for 10,-kr stk. Vand er gratis.

Vi glæder os til at præsentere de to lokale kunstnere fra
Torslunde der hver har gjort sig meget bemærket på den danske
musikscene. Thomas Stenberg medvirkede for nogle år tilbage
bla. i programmet "Stjerne for en aften" som sikrede ham en
pladekontrakt og megen positiv medieomtale for sin sang.
Robert Langkilde var i mange år medlem af det populære
danske partyband Fede Finn og Funny Boyz. Han har også
spillet med sangerinden Maud Kofoed.
Der er gratis adgang.

Opslagstavlen

Opslagstavlen

Koncert i Torslunde kirke
tirsdag den 6. november kl. 19.00 med JAZZ FIVE.

Koncert i Torslunde kirke
tirsdag den 6. november kl. 19.00 med JAZZ FIVE.

Billetter á 100,-kr købes på billetto.dk
https://billetto.dk/e/koncert-med-jazz-five-i-torslundekirke-billetter-301265
Billetter vil blive scannet ved indgangen. Der vil være mulighed
for at købe øl/vin/vand før koncerten i våbenhuset
á 10,-kr stk. Vi har mobilepay.
Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og
leverer et unikt show med funky 2nd line grooves, blues,
shuffle og jazz’n’roll.
Jazz Five blevet grundlagt i 1996 og har siden spillet over
1000 koncerter lige fra British Columbia over Bornholm til
Sydkorea i 2013. Hvad enten der er tale om festivaler,
jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet altid
overvældende spilleglæde. Bandet er en storswingende og
sveddryppende festmaskine, der inviterer lytteren med til
Mardi Gras i New Orleans og leverer et show i topklasse.
Med to saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt overophedet
blues piano og syngende trommeslager, giver
Jazz Five alt de har med en indlevelse og overbevisning man
sjældent ser.

Billetter á 100,-kr købes på billetto.dk
https://billetto.dk/e/koncert-med-jazz-five-i-torslundekirke-billetter-301265
Billetter vil blive scannet ved indgangen. Der vil være
mulighed for at købe øl/vin/vand før koncerten i våbenhuset
á 10,-kr stk. Vi har mobilepay.
Jazz Five tager sit publikum til nutidens New Orleans og
leverer et unikt show med funky 2nd line grooves, blues,
shuffle og jazz’n’roll.
Jazz Five blevet grundlagt i 1996 og har siden spillet over
1000 koncerter lige fra British Columbia over Bornholm til
Sydkorea i 2013. Hvad enten der er tale om festivaler,
jazzklubber eller andre spillesteder, udstråler bandet altid
overvældende spilleglæde. Bandet er en storswingende og
sveddryppende festmaskine, der inviterer lytteren med til
Mardi Gras i New Orleans og leverer et show i topklasse.
Med to saxer i front, energisk rytmegruppe, stærkt
overophedet blues piano og syngende trommeslager, giver
Jazz Five alt de har med en indlevelse og overbevisning man
sjældent ser.

