GUDSTJENESTER Torslunde og Ishøj kirker
Torslunde

Ishøj

Vejleå

September
Dato kl.
4/09 10 C. B. Petersen
A. Bækgaard
S. Nielsen
11/09 09 Fælles Pilgrimsvandringsgudstjeneste fra Vejleå kirke
til Ishøj kirke og Torslunde kirke. Læs mere inde i bladet om
forventet tidsplan mm.
18/09 10
A. Gyldenkærne
V. Ahle
18/09 14
A. Bækgaard - Høstgudstjeneste
25/09 10
C. B. Petersen
V. Ahle
S. Nielsen
Høstgudstjeneste

Torslunde Sogn
& Kirke
september-oktober-november

Oktober
2/10 10
9/10 10
16/10 10
23/10 10
30/10 10

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

V. Ahle
A. Bækgaard
A. Bækgaard
V. Ahle
A. Bækgaard

A. Gyldenkærne
V. Ahle
S. Nielsen
A. Gyldenkærne
S. Nielsen
BUSK-gudstjeneste

November
Dato kl.
6/11 10
6/11 17

S. Nielsen
C. B. Petersen
A. Bækgaard
Allehelgensgudstjeneste
C. B. Petersen
A. Bækgaard
A. Gyldenkærne S. Nielsen

13/11 10
A. Gyldenkærne
20/11 10
V. Ahle
27/11 10
S. Nielsen
27/11 14
A. Bækgaard
27/11 15
C. B. Petersen
Efterfølgende juletræstænding på præstegårdspladsen kl. 16.00
Udgivelse: Bladudvalget: Lars Grangaard, Kurt Andersen,
Christian B. Petersen, Annie Jensen. Layout og tryk: Kurt Andersen

Landsbyernes Børnekor 2016:
Cecilie, Signe, Dagmar, Emma, Lærke,
Rebecca, Sofie, Freja, Simone

46/2016 Torslunde Menighedsråd

Præstens ord
Årstidernes skifter og naturens foranderlighed danner da også baggrundtæppet for
forkyndelsen af det kristne evighedshåb i vores efterårssalmer. Efterårets salmer finder
sit naturlige sted i erkendelsen af menneskets forgængelighed.
Kristendommen i salmerne viser henimod frelsen og evigheden, og salmerne sætter
dermed menneskelivet ind i en stor sammenhæng.. Nu falmer skoven (DDS 729), som
Grundtvig skrev til en høstgudstjeneste i 1844, anvendes stadig flittigt til landets
høstgudstjenester, men synges også til efterårets almindelige højmesser og er en
særdeles brugt salme ved bisættelser og begravelser året rundt. Salmens første vers
fortæller om, hvordan efteråret gør sit indtog i naturen: skoven falmer, fuglestemmerne
forstummer, markerne har golde stubbe, fordi nu er høsten slut og "Guds gaver" er i
hus. Men selvom alt i naturen forgår, bliver Gud hos mennesket "med sit ord, det ord,
som aldrig glipper" (v. 4), og både ordet, høsten og alt det vi har brug for her i livet
giver anledning til taknemmelighed i det femte vers, som er et hyppigt anvendt
bordvers. Salmen munder ud i en lovprisning af Gud og et tak for høsten her på jorden
og høsten i evigheden (v. 9) og en bøn om, at "Hans ånd, som alting kan og ved" må
ledsage mennesket - med tro, håb og kærlighed - til Himlen (v. 10). Naturen falmer, og
på den baggrund kommer evighedshåbet til at fremstå friskt og klart. Evighedshåbet
ankomst til verden er naturligvis Jesus Kristi fødsel julenat, hvor lyset brød frem i
mørket, et tema der går igen i alle vores kendte Julesalmer. Ved efterår visner og forgår
al natur - men håbet består.
Dybt hælder året i sin gang (DDS 732), er ligeledes en afsked med den "korte
sommerstund" og dens frugtbarhed (v. 1). Efteråret er på vej, "alt visner og forgår".
Men mennesket siger: "lad visne kun, jeg ved den trøst, som ligefuldt består", altså: lad
blot naturen forgå, for jeg kender noget, der består (v. 2). Det gør ikke noget, at natten
bliver længere, og at bladene og græsset visner, for "Guds vældes arm forkortes ej" og
"Guds kærlighed ... omskiftes ikke så" (v. 3 og 4). Salmen beskriver, hvor trøsten
findes, når alt er goldt og øde: i Betlehem ved Jesu fødsel (v. 5). Og der findes et sted,
hvor håbet står grønt, når alt på jorden falmer: "min frelsers træ på Golgata en evig
krone bær'" (v. 6). Her midt i efterårssalmen sammenlignes Jesu kors altså med et træ
med en sommergrøn krone. På den baggrund kan alt grønt godt falde og blomsterne
visne, for "min tro på ham bevare skal sit friske hjerteblad" (v. 7). Troen visner ikke,
for Kristus overvandt død og forgængelighed, da han stod op af graven. Så "trods
vinterstorm og død" fokuserer salmen på håbet om "en evig vår" (v. 8). I Grundtvigs
salme Skyerne gråner og løvet falder, tegner et noget dystert billede af efteråret, er der
tale om "den evige vår", som er "Betlehemsbarnet i krybberummet". Og derfor kan de
"troende hjerter" midt i vintermørket "bære blus ... med glæde".
Glæde på trods af naturens forgængelighed, den sætning opsummerer helt enkelt hvad
kristendommen er : Nemlig Det glade budskab på trods af alt forgår, så er der dog et
evighedshåb der består!!
Her fra os i Torslundekirke, skal de bedste ønsker om et godt efterår til jer alle lyde
samt på godt gensyn her oppe i kirken, hvor alle de fine eftersalmer naturligvis er en del
af efterårets gudstjenester.
Christian, sognepræst

Spaghettigudstjenester i efteråret
Tirsdag den 20. september kl. 17.30 i
Ishøj kirke.
Tirsdag den 11. oktober kl. 17.30 i
Ishøj kirke.
Tirsdag den 15. november kl. 17.30 i
Torslunde kirke.
Landsbyernes Børnekor medvirker..
Spis efterfølgende for 30,-kr for en
hel familie: Far, Mor og børn.
Tilmelding til spisning senest
søndagen før arrangementet til
organist Lars Grangaard på mail:
torslundeorganist@gmail.com eller
tlf.. 3886 2035

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 Gert Jørgensen,
Kirkegårdshuset,
Torslunde Bygade 45, 2635 Ishøj.
Tlf. 43 99 28 06 tir.-fre .kl. 11.3012.00
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. 43 71 35 60.

Opslagstavlen
Musikgudstjeneste søndag den 4. september kl. 10.00 med:
Politiets Damekor
dirigent, Aleksandra Aia Bertelsen – pianist, Søren Gemmer –
sognepræst, Christian B. Petersen.
Læs mere på kirkens hjemmeside: www.torslundesognogkirke.dk

Opslagstavlen
Høstgudstjeneste i Torslunde kirke
søndag den 25. september kl. 10.00.
Landsbyernes Børnekor medvirker
med efterårssange i en høstpyntet kirke.
Koncert i Torslunde kirke
tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
CASH I KIRKEN spiller musik af Johnny Cash.
Der er gratis adgang
Karsten Holm, vokal, guitar Bjørn Bønne Petersen,
kontrabas og kor Martin Blom, diverse guitarer og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor
Se mere på www.karstenholm.dk
og kirkens hjemmeside: www.torslundesognogkirke.dk

Pilgrimsvandring søndag den 11. september fra Vejleåkirke
over Ishøj kirke til Torslunde kirke.
9.00
andagt Vejleå kirke ved Asta Gyldenkærne
11.30

andagt Ishøj kirke ved Ane Bækgaard

12.00

frokost Ishøj kirke – ”Hvide Længe” + kaffe

15.00

andagt i Torslunde kirke ved Christian B. Petersen

15.30

kaffe og kage konfirmandstuen

Opslagstavlen
Allehelgen søndag den 6. november kl. 17.00
Kom op i kirken og tændt et lys for dine kære.
Torslunde Koret medvirker ved denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er mulighed for at deltage i
fællesspisning i konfirmandstuen. Menuen er græskarsuppe,
godt brød og vin/vand.
Det koster 25.-kr for voksne og børn spiser gratis.
Tilmelding til spisning senest onsdag den 2. november til
organist Lars Grangaard på mail:
torslundeorganist@gmail.com eller tlf. 3886 2035
Musikgudstjeneste i Torslunde kirke med Ishøj
Musikskoles ensemble Harblonika
søndag den 13. november kl. 10.00
Kom og hør morgendagens musikalske talenter slå sig løs
denne efterårsmorgen i Torslunde.

Opslagstavlen
Program for tur til Nationalmuseet
tirsdag den 22. november
med Læsegruppen fra Torslunde for bla. at se
Torslunde Antemesalet (det originale alterbordsbillede
fra Torslunde kirke).
Kl. 14.00 mødes ved tårnet ved Christiansborg Tårn for
dem der vil i tårnet.
Kl. 14.45 kaffe og kage i restauranten i Christiansborg
Tårn.
Kl. 15.30 går sammen til National Museet
Kl. 15.50 rundvisning på National Museet.
Kl. 17.00 slut (rundvisning ca. 45 minutter)
Udrejse og hjemrejse er for eget ansvar og egen regning.
Max. deltagerantal 20 personer. Tilmeldingsfrist tirsdag
den 1. november til:
Jytte Ioannou på tlf. 3035 9013 eller mail: ji@ishoejby.dk
eller til Leila Barasinska på tlf. 4033 2802 eller mail:
brede1952@gmail.com

Tirsdag den 3. september kl. 18.00
Opstillingsmøde i konfirmandstuen til det kommede
menighedsrådsvalg i november.

Tirsdag den 3. september kl. 18.00
Opstillingsmøde i konfirmandstuen til det kommede
menighedsrådsvalg i november.

Søndag den 13. november kl. 11.00
menighedsrådsmøde og menighedsrådsvalg i
konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Søndag den 13. november kl. 11.00
menighedsrådsmøde og menighedsrådsvalg i
konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Juletræstænding i Torslunde
på præstegårdpladsen
søndag den 27. november kl. 16.00
Traditionen tro mødes vi ved
Torslundes juletræ, synger et par
julesange, ser lysene tændes og
ønsker hinanden en glædelig jul.
Der vil være gløgg, chokolade og
æbleskiver til at varme sig på.
Denne dag vil der være gudtjeneste i Torslunde kirke
kl.15.00. Gudstjenesten forventes færdig ca. kl. 15.45.
Torslunde Menighedsråd og Torslunde Bylaug står
sammen om arrangementet..

Juletræstænding i Torslunde
på præstegårdpladsen
søndag den 27. november kl. 16.00
Traditionen tro mødes vi ved
Torslundes juletræ, synger et par
julesange, ser lysene tændes og
ønsker hinanden en glædelig jul.
Der vil være gløgg, chokolade og
æbleskiver til at varme sig på.
Denne dag vil der være gudtjeneste i Torslunde kirke
kl.15.00. Gudstjenesten forventes færdig ca. kl. 15.45.
Torslunde Menighedsråd og Torslunde Bylaug står
sammen om arrangementet..

