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Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen:

hedensted@hsfo.dk

Det  
sker

lØrdaG
10-15: Daugård, Æbleskoven: 
Spejdernes aktivitetsdag
10-15: Juelsminde, Odels-
gade: Bagagerumsmarked.
12-01.30: Tørring, gymnasiet: 
TAG-festival
sØndaG
12-16: Hjortsvang, museet: 
Sæsonstart med gamle kø-
retøjer
15: Hornsyld, Nebsager Kirke: 
Koncert med Kvindekoret 
Crescendo
MandaG
Ingen arrangementer

kun enkeltstående ar-
rangementer med offentlig 
adgang optages på listen. 
der gives ikke oplysning om 
eventuel entre.

HeDensteD: Der er liv i de rø-
de faner, og der vil være mu-
sik og sang, når 1. maj mar-
keres på Hedensted Bytorv 
fra kl. 16.

Her vil der efter en vel-
komst være taler ved folke-
tingsmedlem Daniel Toft Ja-
cobsen, FOA formand Lone 
Dybdal, borgmester Kasper 
Glyngø og DSU formand 
Frederik Vad Nielsen.

Kl. 17.30 er der gratis live-
musik fra Martin Jønsson 
og Co. 1. maj er arrangeret af 
Socialdemokratiet. EXP

1. maj med live-
musik og taler

JuelsminDe: Venstrevælger-
foreningen i Juelsminde 
valgte på et bestyrelsesmø-
de forleden ny formand,

Afgående formand for 
lokalforeningen, Morten 
Blenker, er blevet formand 
for Venstres Kommunefor-
ening og har derfor valgt at 
træde ud af bestyrelsen. Ny 
formand er Ole B. Ander-
sen. Jonas Nonbo er gen-
indtrådt som næstformand 
ligesom Gert Lykkegaard er 
genindtrådt i bestyrelsen, 
som i øvrigt består af Karl 
Ole Knudsen, Jørn Blume 
Schmidt, Kim Laursen, Bent 
Petersen og Gert Friis.

ny formand i 
vælgerforening

navngivning
Ingrid Trier 
itc@hsfo.dk

tørring: Tørringhuse, Gudars 
Huse eller Stationsparken.

Disse tre forslag har folk 
i Tørring haft mulighed for 
at stemme på for at afgøre, 
hvad det kommende Domea 
byggeri med 42 lejligheder i 
Tørring midtby skal hedde. 
Og to ud af tre mener, at om-

rådet med det nye lejligheds-
byggeri skal hedde Stations-
parken. 

Selvom det er længe siden, 
der var jernbanestation i Tør-
ring, så har byen i folkemun-
de engang heddet Tørring 
Stationsby. Derfor har blandt 
andet folk fra byens lokalar-
kiv foreslået Stationsparken.

god proces
Tørring Udviklingsråd har 
givet afstemingsresultatet 

videre til Domea, hvor der er 
stor begejstring for hele pro-
cessen omkring navngivnin-
gen det nye byggeri.

- Det har været en rigtig 
god proces. Det skaber altid 
lidt røre, når man laver ny-
byggerier, og især i mindre 
lokalsamfund er det godt 
at involvere naboerne. Vi er 
rigtig glade for, at Tørrings 
borgere er blevet involveret 
i navngivningen, og vi håber 
selvfølgelig også, at boligerne 

bliver nogle, som en del af de 
nuværende borgere i Tørring 
vil få glæde af, lyder det fra 
projektudviklingschef i Do-
mea DK, Louise Prahm, der 
nu vil kalde det nye byggeri 
for Stationsparken.

Byggeriet forventes at gå i 
gang i begyndelsen af 2019. 
En mere detaljeret tidsplan 
afventer en koordinering 
med de øvrige bygge- og ned-
rivningsprojekter i Tørring.

Nye huse i Tørring skal hedde Stationsparken
to ud af tre stemmer i navneafstemning om kommende lejlighedsbyggeri, gik til det samme forslag.

stationen i Tørring er 
forlængst væk, men lever 
stadig i Tørring-borgernes 
bevidsthed. arkivfoto: Tørring 
Hammer lokalhistoriske 
Forening

ansættelse
Julie Povlsen og lennart Poulsen 
hedensted@hsfo.dk

løsning/korning: Løsning og 
Korning Kirker får ny præst 
pr. 1. juni. Der er tale om 
34-årige Filip Torp Kilde-
holm, der allerede blev ind-
stillet til hvervet for en lille 
måneds tid siden, men først 
torsdag fik den endelige pro-
forma-godkendelse fra Kir-
keministeriet.

- Sognene har længe næ-
ret et ønske om ved passen-
de lejlighed at ansætte en 
ung præst for i endnu høje-
re grad at imødekomme den 
store flok af unge og børnefa-
milier i menigheden og sam-
tidig være med til at bygge vi-
dere på fremtidens kirke, ly-
der det blandt andet i pres-
semeddelelsen.

mange tilbud og mange valg
Og det er da også netop ar-
bejdet med de unge, der står 
Filip Torp Kildeholms hjerte 
nært. Som nuværende ung-
domskonsulent i Indre Mis-
sion er han vant til at være 
helt tæt på de unge og de 
valg, de står overfor i livet.

- Det er lidt en udfordring 
for kirkerne i dag at være et 
attraktivt tilbud for de unge, 
der har et højt aktivitetsni-
veau og mange andre tilbud. 
Men det er også som ung, 
man ikke altid - husker jeg 
fra mig selv - har forudsæt-
ningerne for at træffe de valg, 
man gør. Uddannelse, frem-
tiden - og troen. Der håber 
jeg, at vi som kirke kan være 
en hjælpende røst, siger Fi-
lip Torp Kildeholm til Folke-
bladet.

Det behøver ikke kun være 

ham som præst, men i lige så 
høj grad dele af menigheden, 
der kan agere gode forbille-
der, uddyber han og under-
streger samtidig, at en af de 
vigtigste opgaver fortsat vil 
være højmesserne.

Præstedebut
Den 34-årige er uddannet te-
olog fra Aarhus Universitet, 
men har ikke tidligere haft 
et præsteembede, hvorfor 
han først skal ordineres som 
præst 29. maj kl. 19 i Hader-
slev Domkirke. 
Menigheden er velkommen 
til at deltage.

Han har derudover en 
baggrund som blandt an-
det soldat og voluntør i Is-
rael, og selvom det bliver nyt 
for ham at stå på den anden 
side af alteret, føler han sig 
godt rustet.

- Der er ingen tvivl om, at 
det bliver en spændende op-
levelse for mig at skulle have 
den sorte kjole på. Allerede 
nu kan jeg mærke, at det bli-
ver en helt anden rolle i me-
nigheden, men selvom der er 
lagt noget på skuldrene, føler 
jeg mig ikke tynget - jeg glæ-
der mig til at bære det, siger 
Filip Torp Kildeholm.

Privat er den nye præst gift 
med hustruen Johanne, med 
hvem han har børnene Silas 
på seks år og Levi på et år.

Dobbelt indsættelse
Selvom jobbet ikke følger 
med bopælspligt, og den til-
knyttede præstebolig rives 
ned, planlægger familien at 
flytte til området for at være 
tættere på menigheden.

- Jeg vil gerne være en syn-
lig og tilgængelig præst, man 
kan snakke med over køle-
disken. Jobbet er ikke 8-16, 
men på en måde nærmere 
en livsstil. Derfor er det også 

vigtigt for os at bo sammen 
med menigheden, siger Filip 
Torp Kildeholm.

Indsættelsesgudstjenester-
ne foregår 10. juni kl. 10.30 i 
Korning Kirke og kl. 14 sam-
me dag i Løsning Kirke med 
efterfølgende reception.

Filip Torp Kildeholm over-
tager jobbet, efter Henrik 
Højlund for nylig tog afsked 
med menigheden for i ste-
det at takke ja til et embede 
i Kingo-Samuel pastorat på 
Nørrebro i København.

34-årig debuterer som præst 
i løsning og korning kirker
Fra 1. juni vil Filip torp Kildeholm udbrede Guds ord for den lokale menighed. det bliver først gang, han 
trækker den sorte kjole over hovedet - men håber på at kunne bruge den til blandt andet at hjælpe de unge.

løsning og korning kirker får ny præst 1. juni. arkivfoto

Filip Torp kildeholm har aldrig tidligere været præst. Han flytter 
hurtigst muligt til den lokale menighed. Privatfoto

CC    
allerede nu kan jeg mærke, at det bliver en helt 
anden rolle i menigheden, men selvom der 
er lagt noget på skuldrene, føler jeg mig ikke 
tynget - jeg glæder mig til at bære det.
FIlIP TorP kIldeHolM


