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Du er en engel!
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Du er en engel!
Pyh! En engel reddede mig!
Hvad var det? En engel gik gennem
stuen.
Sproget afslører, at engle åbenbart er
en del af vores – i hvert fald sproglige
verden.
I den bibelske verden er de vigtige –
spiller i mange beretninger noget meget væsentligt.
En engel er et væsen, som bringer bud
fra Gud til et eller flere mennesker.
I Lukas kap. 2 – sædvanligvis kaldet juleevangeliet – står følgende:
I den samme egn var der hyrder, som lå
ude på marken og holdt nattevagt over
deres hjord. Da stod Herrens engel for
dem, og Herrens herlighed strålede om
dem, og de blev grebet af stor frygt. Men
englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se,
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer
en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal
finde et barn, som er svøbt og ligger i
en krybbe.« Og med ét var der sammen
med englen en himmelsk hærskare, som
lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på
jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var
vendt tilbage til himlen…
Her er der både en enkelt engel og en
himmelsk hærskare.
Hele julen tager sin begyndelse med
Maria Bebudelse, hvor ærkeenglen Gabriel overbringer Maria budskabet om,

at hun skal være Guds moder?
Eksisterer engle som konkrete budbringere fra Gud i 2017?
Er Gud i stand til at meddele sig til
mennesker i dag – gennem engle, forskellige åndelige oplevelser?
Personligt har jeg endnu ikke oplevet
noget sådant.
14. november havde vi i Thorning Forsamlingshus besøg af Charlotte Rørth.
Hun blev landskendt med sin bog Jeg
mødte Jesus - Bekendelser fra en modvilligt troende. Under et besøg i Sydspanien mødte hun i et syn Jesus i et
lille sakristi i en kirke – synet gentog
sig et år efter. Besøget gjorde et ubeskriveligt indtryk på hende og forvandlede hendes liv – især det indre.
I de følgende år holdt hun mange foredrag rundt over hele landet for fulde
huse – der er åbenbart en interesse i
at høre om et sådant møde fra et menneske, som har oplevet det.
Hun har siden udgivet en ny bog, som
kom i dette efterår med titlen: Vi mødte
Jesus – Og hvad kommer det andre ved!
Efter hendes første bog er hun blevet
kontaktet af over 1000 mennesker
med lignede oplevelser. Nogle af de
1000 – ca. 50 navngivne personer fortæller om deres oplevelser i den nye
bog.
Det, der gør bogen troværdig, er, at den
er støvsuget for fordomme – tilmed
interviewer Charlotte Rørth forskere,
som er yderst kritiske overfor den
slags oplevelser. Bogen er velskrevet
og bærer præg af, at Charlotte Rørth
som journalist er vant til at interviewe.

Noget, som kan stikke mig i hjertet, er,
at den overvejende del af de 1000 mennesker ikke har villet opsøge deres lokale folkekirkepræst for at fortælle om
oplevelsen af skræk for at blive mødt
med negative attituder og efterladt
med en følelse af, at de er grundlæggende forkerte.
Min opgave som præst er bl.a. at lytte
til mennesker, som har haft åndelige
oplevelser – ikke nedgøre dem, men
måske hjælpe dem videre på vejen i
troens verden.
Personligt er jeg ikke i tvivl om, at Gud
er i stand til at meddele sig til mennesker, men det kan være på utallige
måder: Åbenbaringer, gudstjenester i
kirke eller i det fri, i de bibelske tekster,
besøg i Det hellige Land, gennem fællesskab med andre kristne… for Gud er
alting muligt!
Det vigtigste er ikke, hvordan meddelelsen bliver overbragt fra Gud, men at
vi griber budskabet, blandt andet julebudskabet: Jesus Kristus er Guds meddelelse til os mennesker om, at
I dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren!
Jørgen Løvstad.

Tro og Liv – kristendomskursus for voksne Fisketur
(Eller: Bliv klogere på den kristne
tro – og din egen!)
Seks aftner til vinter om tro og fællesskab
Hvad kan vi egentlig vide om Gud?
Hvem var Jesus? Hvordan skal jeg
leve mit liv? Disse og andre afgørende
spørgsmål tages der livtag med, når
vi efter nytår har seks aftner med kristendomsundervisning for voksne.
Hver aften vil være en kombination af
fordybelse af centrale emner inden for
den kristne tro samtidig med, at der
bliver plads til at bringe sin egen tro og
tvivl i spil i sin egen lille faste samtalegruppe.
En aften vil typisk se sådan ud:
17.30 Aftensmad i samtalegrupperne i lokale private hjem (man
forpligter sig ikke til selv at
lægge hus til!)
19.00 Opstart med fællessang i Hørup Kirkecenter
19.10 Undervisning i dagens tema
ved én af omegnens præster
19.45 Temaet debatteres videre i
samtalegrupperne
20.40 Fælles kaffe
21.15 Fælles oprydning
21.30 Tak for i aften
Kurset finder sted på alle onsdage i lige
uger fra nytår indtil påsken og koster
150 kr. pr. person, hvilket inkluderer
studiemateriale samt aftensmad. Beløbet betales ved første mødegang onsdag d. 10. januar.

kristendomskursus.dk
Gud?
Hvad ved vi om
var Jesus?

Hvem
nneske værd?
Hvad er et me Er der liv efter døden?
n?
Hvad betyder dåbe
ånden?
Hvad gør Hellig
forskel?
Gør bøn en

tro?
Hvordan skal jeg
forstå?
Er Bibelen til at

jeg leve?
Hvordan skal

Hvad tror du selv?

De seks aftner med tilhørende temaer
ser således ud:
Onsdag d. 10. januar:
Hvad ved vi egentlig om Gud?
Onsdag d. 24. januar:
Hvem var Jesus?
Onsdag d. 7. februar:
Hvad er et menneske værd?
Onsdag d. 21. februar:
Hvad gør Helligånden?
Onsdag d. 7. marts:
Gør bøn en forskel?
Onsdag d. 21. marts:
Hvordan kan jeg leve?

Tilmelding sker til Jonna Schmidt Jensen på telefon 2151 8688 eller mail
jsj@km.dk senest søndag d. 31. december. Har man lyst til at indgå et
team på to om at være tovholdere i en
samtalegruppe og evt. åbne sit hjem
for fællesspisning (udgifterne dækkes
af deltagerbetalingen), kan man ligeledes kontakte Jonna Schmidt Jensen.
Tovholderne klædes på til opgaven ved
et møde i Hørup Kirkecenter onsdag d.
3. januar kl. 17.00 – 18.00.

Fisketur med konfirmanderne 201617 til Karup Put and Take.
Mandag, d. 26. juni var en 10-12 konfirmander på cykel til fiskesøen, hvor
vi fik fanget ørreder, grillet og hygget
os.

Her er det Sarah Tulstrup Jensen med
en flot regnbueørred. Desværre kan
Kirkebladet ikke vise video, men sjovt
var det og under stor skrig og skrål, når
især pigerne fik en fisk på krogen! Vi
fortsætter til foråret!
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Program

Siden sidst

for Indre Mission i Thorning.
Hvis andet ikke er nævnt, er møderne i
Thorning Missionshus, Birkevej 10, kl. 19.30

Dåb

December
D. 7.
Møde ved Preben Sørensen
D. 14.
Vi synger julen ind
Januar
D. 9. – 10. – 11. Bedeuge
D. 18.
Årsmøde
D. 25.
Møde ved Frede Møller, Johs. Åb. Kap 2
Februar
D. 1.
Møde ved Søren Skovenborg, emne: Mit liv og mit
kald
D. 15.
Møde ved Frede Møller,
Johs. Åb. Kap 3
D. 22.
Kredsmøde i Kjellerup (se
Kjellerup Tidende)

Thorning Kirke
Ingen

Grathe Kirke/Grathe sogn
17.09.2017 Iben Dam Vestergaard
07.10.2017 Max Kristiansen
22.10.2017 Viggo Sofus Nielsen
Vium Kirke
Ingen

Bryllup/kirkelig velsignelse

Thorning Kirke
09.09.2017 Kathrine Held Daugaard og Brian
Valeur Troelsgaard

Grathe Kirke
12.08.2017 Tabita Green Kjærgaard og Daniel
Kjærgaard Steiner
07.10.2017 Trine Kristiansen og Hans Christensen
Vium Kirke
Ingen

Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke
03.08.2017 Edith Jørgensen
17.08.2017 Erna Nørskov Nielsen
23.09.2017 Eva Lybæk
23.09.2017 Peter Ib Lindy Kristensen
12.10.2017 Hans Christian Pedersen
Grathe Kirke:
Ingen
Vium Kirke:
Ingen

4

Skriv din historie

Vi genoptager vinterens skriverier
i Blicheregnens Museums kaffestue
i Thorning på følgende tirsdage fra
16.00 til 17.45:
9/1 – 23/1 – 6/2 – 20/2 – 6/3 – 20/3
– 3/4.
Alle er velkommen – der er i forvejen
deltagere fra nabosognene!
Tilmelding ikke nødvendig – sognepræst Jørgen Løvstad kan kontaktes
for yderligere information på 5329
6935 eller Joelo@km.dk

Reformationsåret 2017
Tirsdag den 31. oktober sluttede Lutheråret i Viborg stift med en storstilet
festgudstjeneste i Viborg Domkirke,
hvor 110 præster og provster fra stiftet og formænd fra sognenes menighedsråd i procession gik op igennem
den fyldte kirke sammen med biskop
Henrik Stubkjær, klædt i den smukke
bispekåbe, og biskoppen fra Guildford, Viborgs engelske venskabsstift.
Den katolske kirke og Baptistkirken
i Viborg var også repræsenteret. Med
1060 mennesker i domkirken, fik salmesangen en helt særlig klang.
Efter gudstjenesten fortsatte alle til
Nytorv, hvor Dronning Margrethe den

2.s 4 meter høje Reformations-eg blev
plantet. Egen, der er skænket af Hedeselskabet, er et tvillingtræ til den eg,
som Dronning Margrethe tidligere på
året plantede i Wittenberg. Egen blev
plantet af biskop Henrik Stubkjær,
justitsminister Søren Pape Poulsen,
borgmester Torsten Nielsen og konfirmand Ida-Marie Fabricius Larsen, og
mindepladen for begivenheden med et
skriftsted valgt af Dronning Margrethe
blev afsløret.
Nærmere omtale og billeder af den
festlige begivenhed kan ses på Viborg
Stifts hjemmeside.

Thorning
Lyserød gudstjeneste i
Thorning
Fredag, d. 6. oktober holdt vi Lyserød
Gudstjeneste i Thorning. – en del af
Kræftens Bekæmpelses kampagne for
Støt brysterne.
Efter gudstjenesten kunne kirkegængerne tænde et lys for én, de tænkte på
i denne sammenhæng, sætte lyset i en
pose med udstansede hjerter og sætte
dem langs gangen op til kirken, hvad
billedet smukt viser.

Vue over Viborg Domkirke under reformationsgudstjenesten
31. oktober 2017.

Konfirmand Ida-Marie Fabricius Larsen, justitsminister Søren
Pape Poulsen, borgmester Torsten Nielsen, og biskop Henrik
Stubkjær plantede H.M. Dronning Margrethe II’s Reformationseg.
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Thorning
Julekoncert i Thorning Kirke
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Onsdag den 13. december kl. 19.00.
I år kan vi byde velkommen til Østjysk
Kammerkor under ledelse af Erling
Lindgren. Koret vil synge et varieret
program af kendte såvel som mindre
kendte juletoner. Der vil også være
indlagt fællessalmer, så publikum får
mulighed for selv at bruge stemmebåndene, ligesom Erling Lindgren vil
spille julemusik på kirkens orgel.
Østjysk Kammerkor blev oprettet i
2015. Det består af 25 rutinerede,
korvante sangere fra Århus og omegn.
Korleder Erling Lindgren er tidl. organist ved Lemvig Kirke, er nu pensionist,
men aktiv som korleder, foredragsholder og komponist. Koret glæder sig til

at synge i Thorning Kirke.
Koncerten indledes med Luciaoptog
af kirkens børnekor. Efterfølgende er
der kaffebord og fællessang i Thorning
Forsamlingshus, hvor også Østjysk
Kammerkor vil underholde med julesange. Der vil fra en stand være mulighed for at købe Luciaengle til fordel for
Danmissions børnearbejde. Koncerten
er gratis, Thorning menighedsråd er
vært ved kaffen, og alle er naturligvis
velkomne til at være med til at forberede julens komme med musik, sang
og fællesskab.
Arrangeret af det fælles koncertudvalg
i Pastoratet.

Kirkekoncert

med Ann-Mette Elten
Søndag den 4. marts kl. 16.00
Thorning Kirke
Danske salmer i nye fortolkninger og
nogle af de største klassiske arier.
Oplev Koncertsangerinde Ann–Mette
Elten synge danske salmer i nye smukke fortolkninger og hør hende fortælle
om sit personlige forhold til salmerne.
Kom og lyt til de store klassiske arier,
sunget og fortolket med stor følelsesfuld indlevelse. Ann-Mette Elten akkompagneres af Niels Kirkegaard. En
kirkekoncert med Ann–Mette Elten er
en oplevelse, du ikke lige glemmer.
Entre 100 kr. 200 pladser.
Billetter kan købes fra 8. december hos
Sparkøbmanden, Blichersvej 13, Thorning.
Arrangeret af det fælles koncertudvalg
i Pastoratet.

Thorning
Natkirke
17. december holder vi NATKIRKE i
Thorning kirke fra
kl 19.30.
Det sker i samarbejde med årets konfirmander.
Vi begynder med at synge nogle af julens sange og salmer og en solist blan-

Konfigospelkoncert
der sig også i koret. Der vil i løbet af
aftenen derudover være stille musik,
andagt, lystænding, nadver mv og ved
orgelet en kop kaffe og en småkage.
Alle – ung som ældre er velkommen.
Natkirken – et godt sted at falde til ro i
en travl tid.

Nytårsmøde
Torsdag den 4. januar kl. 19.30
Thorning Forsamlingshus
”Smil på dødens avenue”
Foredrag ved globetrotter og tryllekunstner Jesper Grønkjær.
Jesper Grønkjær tager os i ord og billeder med til Honduras. Det er en
rundrejse i verdens farligste kvarter
– blandt voldtægtsforbrydere, kidnappere, incestofre, politi og politikere, hvor Jesper og rejsekammeraten
Thomas sammen med et TV-hold ville
undersøge, om der var noget at smile
af i en bydel, hvor der bliver begået 5
mord om dagen. Foredraget handler
ikke blot om at rejse ud i verden, men
er i lige så høj grad en fortælling om at
rejse ind i sig selv. På trods af de barske realiteter er det en varm og smuk

beretning om næstekærlighed og håb
og om at turde tro på Gud, selv om man
bor i verdens farligste land. Den magiske rejsende Jesper Grønkjær fortæller
også træk fra sine mange rejser rundt i
verden og krydrer beretningerne med
trylleri.
Entre inkl. kaffebord 75 kr. Unge under
18 år 50 kr.

i Ans lørdag, d. 2. december kl.16.00.
Thorning-Grathe-Viums konfirmander har sammen med konfirmanderne
i Ans-Grønbæk fælles temadag med
Åbne døre og gospelworkshop.
Maria Serner-Pedersen fra
organisationen Åbne Døre
kommer og fortæller om forfulgte
kristnes situation i nogle af de lande
verden over, hvor kristne på det grusomste bliver forfulgt. Senest har der i
pressen været stor debat om det kontor for forfulgte kristne, som Udenrigsministeriet har åbnet for nylig.
Dagens indeholder også en gospelworkshop med korleder Laila Trier
Hjørnholm, som på 2 sessioner indøver gospelsange.
Ved koncerten kl. 16.00 i Ans kirke
synger konfirmanderne og et par stykker fortæller om Åbne Døres aktiviteter blandt verdens forfulgte kristne.
Alle er velkommen.

Fastelavnssøndag

Den 11. februar kl. 16.00 holder vi en
festlig familiegudstjeneste i Thorning
Kirke, hvor man gerne må møde fantasifuldt udklædt. Efterfølgende er der
fællesspisning og tøndeslagning i Forsamlingshuset. Sidste år var det både
hyggeligt og fornøjeligt, og vi håber, at
mange slutter op om arrangementet.
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Grathe
Jubilæumsåret går på hæld…
Selvom Grathe kirke med sine kun 100
år på bagen ikke er nogen gammel
kirke set i forhold til kirkerne i nabosognene, har det alligevel været vigtigt
for menighedsrådet at markere kirkejubilæet så festligt som muligt. Fra
provstiets side var der heldigvis fuld
forståelse for dette ønske, således at vi
fik bevilget ekstra midler i jubilæumsåret, dels til udvendig kalkning af hele
kirken, dels til diverse arrangementer
fordelt hen over året.
Vi begyndte fejringen med et brag af
en koncert, nemlig ”Cash i kirken” med
Karsten Holm & Band den 3. maj. Denne dag var der rigtig mange, som havde
fundet vej til kirken.
Derefter fulgte den officielle fejring
med festgudstjeneste den 25. maj, hvor
stiftamtmanden, biskoppen og provsten deltog, og hvor også pastoratets
kirkekor medvirkede. Også denne dag
var kirkebænkene fyldt. Dagen sluttede med kirkefrokost, taler, sange og

hyggeligt samvær i Hauge forsamlingshus.
Sidste arrangement i rækken, ”Alt om
Luther på 60 minutter” med Sigurd
Barrett den 4. oktober, var især henvendt til pastoratets børnefamilier. Det
var en oplevelse, som selv de helt små
kunne få noget ud af, da de blev inddraget i hele forestillingen med sange
og spørgsmål. Mange af børnene sad
på kirkegulvet helt oppe ved scenen
for at få det hele med. Efter den forrygende forestilling i kirken var der
pasta og kødsovs til alle i Hauge forsamlingshus, og hermed blev der sat

et festligt punktum for afviklingen af
arrangementerne i forbindelse med jubilæumsåret.

Menighedsrådet siger hermed tak til
alle, som har deltaget i fejringen Grathe
kirkes 100 års jubilæum - tak for fremmøde til de forskellige arrangementer,
og tak for alle gaver og hilsner i anledning af jubilæet. Også stor tak til pastor
Jørgen Løvstad og kirkens ansatte for
al hjælp, festlig pyntning m.m.ved afvikling af arrangementerne.
Grathe Menighedsråd

Familiegudstjeneste
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1. søndag i advent, den 3. dec. kl.
14.00
Vi fortsætter traditionen med familiegudstjeneste i Grathe kirke på kirkeårets første dag, hvor pastoratets

konfirmander og mini-konfirmander
medvirker. Efter gudstjenesten er der
kaffebord og adventshygge i Hauge forsamlingshus. Velkommen til en festlig
indledning af advent.

Grathe
Vi synger julen ind
Torsdag den 7. dec. kl. 19.30
Kom og vær med til en aften, hvor julesalmerne er i højsædet i Grathe Kirke.
Organist Steen Pedersen har sammensat et program med musik og julesalmer, og der er også mulighed for, at forsamlingen selv foreslår et par numre.
Så kom og vær med - måske er netop
din yndlingsjulesalme på program-

Nytårsgudstjeneste
Nytårsdag, mandag den 1. jan. 2018
kl. 16.00
Velkommen til Thorning og Grathes
fælles nytårsgudstjeneste, denne gang
i Grathe Kirke.

met, og hvis ikke, har du mulighed for
at foreslå den. Vi afslutter aftenen med
en kop kaffe i våbenhuset.

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår ved et lille glas og et
stykke kransekage i våbenhuset.

Kyndelmissegudstjeneste
Fredag den 2. februar 2018 kl. 19.00
Ved denne lidt anderledes gudstjeneste fejrer vi, at vi nu har nået midvinter, og at lyset langsomt vender tilbage.
Derfor vil det være en gudstjeneste
med masser af levende lys, og som et
ekstra festligt indslag medvirker pastoratets kirkekor med deres klare,
lyse stemmer. Efter gudstjenesten er
der kaffe i våbenhuset.

Dåb af lille Iben til Høstgudstjenesten i Gråmose.
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Vium
Studiekreds om Israel
begyndelsen af oktober 2018. Studiekredsen er åben for alle, som vil vide
mere om Israel – også selvom man ikke
vil med på turen i oktober.
Datoerne for studiekredsen, som foregår i Vium Præstegård kl 19.00-21.00
er følgende:
22. januar, 6. februar, 28. februar, 8.
marts.
11. september, 19. september og 24.
september.

Gospelkoncert

landets geografi, infrastruktur i både
antikken og op gennem historien, Israels historie ifølge Det gamle Testamente og andre kilder til og med jødernes
tilbagevenden til Israel startende i sidste halvdel af 1800-tallet, konflikten
mellem jøder og den muslimske del af
palæstinenserne, de forskellige lokaliteter, hvor de nytestamentlige begivenheder foregik.
Studiekredsen er en del af forberedelserne til pastoratets tur til Israel i

Gudstjeneste

Spaghettigudstjeneste

Søndag den 3. december som også er
den 1. søndag i advent kl 19.00 er der
gospelkoncert i Vium Kirke.
Vores eget kor ledet af Laila Trier
Hjørnholm vil medvirke.
Vi kan allerede løfte sløret for at der i
de kommende måneder igen vil blive
gospel kor i Vium
Der er øves følgende aftner kl 19.00 i
Menighedshuset
Den 10. og 24. januar, 21. februar, 7. og
21. marts med efterfølgende koncert i
forbindelse med gudstjenesten Palmesøndag.

den 1. januar kl 16.00
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår. I den forbindelse
vil menighedsrådet vært ved et glas
champagne og et stykke kransekage.

I anledningen af fastelavn holder vi onsdag
den 7. februar en
familiegudstjeneste i
Vium kirke kl 17.00
med efterfølgende spisning og tøndeslagning i menighedshuset.

Efter jul og i september, vil der være en
studiekreds om Israel, som omhandler
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Familiegudstjeneste
Onsdag den 14. marts er der
familiegudstjeneste i Vium kirke kl 17.00.
Tante Andante og en af hendes
venner kommer og fortæller
påskens budskab. Efterfølgende er der spisning

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

Jørgen Løvstad, Sognepræst
Blichersvej 32, Thorning
Tlf. 8688 0002 - 5329 6935
mail: joelo@km.dk

Blichersvej 32, Thorning,
8620 Kjellerup

Jonna Schmidt Jensen
Tlf. 2151 8886
mail: jsj@km.dk

Thorning Menighedsråd

Grathe Menighedsråd

Vium menighedsråd

Menighedsrådsformand
Annie Kruse Pedersen
Sangildvej 29, Knudstrup, 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 0248 - 6175 4844

Menighedsrådsformand
Sten Langdahl. Tlf. 4041 4365
mail: sten@langdahl.dk

Menighedsrådsformand
Diana Jensen. Tlf. 6170 5660

Mikael Holst Kongensholm, Sognepræst
(25% i Thorning-Grathe-Vium pastorat)
(Kirkebogførende sognepræst i Hinge-Vinderslev
Pastorat)

Tlf.: 2160 6005, mail: mik@km.dk

Næstformand og kontaktperson
Jørgen Andersen. Tlf. 2147 9793

Næstformand og kontaktperson
Ruth Jespersen. Tlf. 2255 4202

Kirkeværgen
Kontaktes på tlf. 5329 6935

Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen
Tlf. 8688 0312 - 6178 6068

Kasserer
Eivind Lihn. Tlf. 5174 3067

Kasserer og sekretær
Inger Michelsen. Tlf. 8688 8479 - 2255 6804

Sekretær
Ellen Margrethe Foged Andersen
Tlf. 2869 0689

Menigt medlem
Dorte Christine H. Kristiansen.
Tlf. 2246 7557

Næstformand
Carina Hansen. Tlf. 2988 0862
Kirkeværge og kontaktperson
Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064
Kasserer
Tove Sjørslev. Tlf. 2870 6032
Sekretær
Anne-Marie Broe. Tlf. 4118 2726

Menigt medlem
Anne Marie Noes Møller. Tlf. 8688 0935

Ansatte ved Thorning Kirke

Ansatte ved Grathe Kirke

Ansatte ved Vium Kirke

Graver
Kaj Lauritsen. Tlf. 2122 5507
mail: graver.thorning@gmail.com

Graver
Søs Lauritsen. Tlf. 8688 0946 - 2461 5889

Graver
Paul Erik Tækker sygemeldt.
Vikar: Per H. Jensen, Tlf. 2025 5617

Kirkesanger
Sidse T. Ahrenfeldt. Tlf. 4141 6556
mail: t-ahrenfeldt@hotmail.com
Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

Kirkesanger
Peter Kildedal. Tlf. 2027 7251
mail: pkildedal@email.dk

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 30. januar 2018. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

Grathe

Vium

3. december

9.00 Anders E. Jørgensen

14.00 Familiegudstjeneste

19.00 Gospelgudstjeneste

7. december

19.30 Syng julen ind.

10. december

10.30 MHK

13. december

19.00 Julekoncert

17. december

19.30 Natkirke

19. december

10.00 Bakkegården

24. december

11.00 og 15.00

25. december

9.00

10.30

13.30

16.15
10.30

26. december

10.30 MHK

1.1 2018

16.00

19.00

10.30

14.00

4. januar

19.30 Jesper Grønkjær Thorning Forsamlingshus

7. januar

10.30

14. januar
10.30

28. januar
30. januar

10.30 MHK
10.00 Bakkegården

2. februar
4. februar

19.00 Kyndelmisse
10.30 Dåb

9.00

7. februar

17.00 Spaghettigudstjeneste

11. februar

16.00 Fastelavn Familiegudstjeneste

18. februar

9.00

10.30
10.30

25. februar

10.30 MHK

27 februar

10.00 Bakkegården

4. marts

16.00 Koncert med Ann-Mette Elten

11. marts

10.30

14. marts

9.00

10.30

17.00 Tante Andante

Gudstjenester varetages af sognepræst Jørgen Løvstad. (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten.
MHK er gudstjenester ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm, Hinge – Vinderslev.
Kirkebil kan benyttes ved henvendelse til Flextur. Tel. 8740 8300 (tast 2).

gdgruppen.dk • 86623321

21. januar

