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Præstens side
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Efter en lang vinter, råkold og et køligt,
blæsende forår har vi sukket efter varme, sommer, sol, stille sommerbriser
og udeliv iført sommertøj.
Det er nu, der er sommer. På vore breddegrader har den behersket udstrækning, så det er med at nyde hvert sekund.
I sommeren 96 var vi på Bornholm og
deltog blandt andet i en gudstjeneste
for turister på Hammershus – på tysk.
Så meget fik jeg trods alt fat i af den
tyske præsts prædiken, at Urlaubszeit,
ist Zeit des Nachdenken – Ferietid er
tid til eftertænksomhed. Deri har præsten ret.
Med det tempo mange familier og
dermed enkeltpersoner lever med en
hverdag, der starter sidst på natten,
fuld fart til daginstitution, skole, arbejdssted og sidst på eftermiddagen
hjem igen med modsat rækkefølge,
købe ind, køre børn til håndbold og
spejder og rideskole og svømning og
springgymnastik og så hjem og lave
mad inden de skal hentes og maden
ikke bliver kold og så få børnene i seng
inden vasketøj, hus, hund og kat skal
ordnes. Ja, man mister pusten bare af
at læse det.

Ferietiden må bare ikke ende i det
samme hæsblæsende tempo. Det er
godt for alt i én at lave komplet ingenting. At der er dage, hvor man kan daske rundt - gerne i et andet land eller
i en anden landsdel – væk fra matriklens daglige gøremål, som også står og
råber ad en, når man har ferie.
Eftertænksomhed – at bringe sig selv i
en tilstand, hvor man måske ligefrem
kan mærke, hvordan man har det. Og
måske tænke over, om det liv man lever, det arbejde, man har, om familiens
hverdag nu også lige er, som man synes det skal være. Og er det sådan, livet
skal være kan man glæde sig over det.
Det kan også være, der skal stilles på et
par knapper eller ventiler i eget eller
familiens liv.
Som din præst
kan jeg kun opfordre dig til at
sætte dig ind på
en
kirkebænk
i en af Europas
katedraler eller
Danmarks kirker,
falde til ro, tænde
et lys, bare være
til og lade roen,
hvilen,
freden
komme over dig.
Det er ofte for risikabelt at træffe beslutninger om ret meget, når tempoet
er vildt opskruet og man måske ikke
har det klareste og bedste overblik.
En af de mest kendte salmer fra bibelen er Salme 23, hvor det blandt andet
lyder:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.

At ligge i en grøn eng – blive ledt til det
stille vand – evt. høre en kildes rislen –
det giver kraft på ny.
Lad den gode Gud lede dig ad rette stier – i denne sommer, men også i månederne efter – han gør det for sit navns
skyld, det navn som også er Vejen og
Sandheden og Livet – og som Johannes
skriver i sit brev: Gud er kærlighed.
God sommer.
Jørgen Løvstad

Friluftsgudstjeneste i Kirkeskoven
Søndag den 11. juni kl. 10.00
Kaffe og rundstykker kl. 9.30
Atter i år ser vi i pastoratet frem til
at holde gudstjeneste på Thorningegnens Friluftsspils scene ved Thorning
Forsamlingshus. Vi har igen fået lov til
at benytte faciliteterne som stole, mikrofon m.m. til denne særlige gudstjeneste under trækronerne og den åbne
himmel. Det er en oplevelse at være
til gudstjeneste i Guds fri natur med
blomstrende anemoner i skovbunden,
træernes lysegrønne løv og fuglene,
der kvidrer til salmesangen. Naturen
skaber den smukkeste ramme om
gudstjenesten. Kirkens børnekor vil
medvirke.
Det plejer at være hyggeligt at samles
før gudstjenesten og få en lille snak
med andre kirkegængere, hvilket menigheden opfordres til.

I tilfælde af dårligt vejr rykkes op i
Thorning Kirke.

Vel mødt! – Thorning og Grathe og
Vium Menighedsråd

Kirkebil i pastoratet

Det vil fremover være muligt at benytte sig af Flextur i Silkeborg Kommune,
hvis man ønsker at blive kørt til kirke
eller til kirkelige arrangementer, som
menighedsrådene indbyder til. Flextur
har også liftbil.

Der betales min. 35 kr. pr. tur/ 70 kr.
tur-retur.
Du bliver hentet ved din adresse og
kørt til den adresse, du bestiller.
Flextur kan bestilles i tidsrummet kl.
7.00 til kl. 20.00 senest 1 time før.
Der ringes på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).
Oplys om navn og telefonnummer,
start- og slutadresse, start- og afhentningstidspunkt og evt. ønske om liftbus.

Turen betales med kontanter, med lige
penge, til chaufføren ved turens start.
Du kan få refunderet beløbet af Menighedsrådet ved at udfylde en blanket
med navn og kontonummer og få overført beløbet. Blanketten fås hos graveren i kirken eller ved arrangementer
hos Menighedsrådet.
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Kirkekor
forårskoncert
Kirkekoret holdt forårskoncert i Thorning kirke onsdag, d. 26. april kl. 19.00.
Det var en yderst medrivende oplevelse, hvor de to dirigenter Sidse og Lene
Tind Ahrenfeldt sammen med koret og
til lejligheden deltagende musikere og
solist, gennem et rigt varieret program
satte os i forårsstemning.
Det er en stor glæde at se den entusiasme og begejstring koret har for sangen.
Sidse og Lene har i vinter haft koret
med til korweekend sammen med
mange andre børnekor, samt haft hel
øvedag hjemme hos dem privat – det
har givet bonus!!
Vi ser i pastoratet frem til endnu flere
musikalske oplevelser med koret i den
kommende tid.
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Kirkevandring fra Lysgård til Vium
Søndag den 20. august kl. 9.30 i Lysgård Kirke.
Menighedsrådene i pastoratet indbyder igen i år til kirkevandring. I år bliver det den 20. august, og vi indleder
vandringen med en kort gudstjeneste i
Lysgård Kirke kl. 9.30. Fra Lysgård vandrer vi sydpå ad en gammel hærvejsstrækning til Kongemosen, hvor der
vil blive kaffepause. Derfra vandrer vi
mod Hvam, krydser A13 gennem tunnelen ved Krogsgårdsvej og går videre
gennem naturskønt område til Hornskovvej. Vi slutter ved Vium Kirke,
hvor der holdes andagt, inden vi spiser sammen i Menighedshusets hyggelige lokaler. Vi forventer at slutte ca.
kl. 13.30. Turen er på ca. 6 km, overvejende ad grusveje og markveje i kupe-

ret terræn. Af praktiske grunde mødes
vi i Vium kl. 9.00 og laver samkørsel til
Lysgård. Nogle biler bliver i Vium, og i
dem køres chaufførerne til Lysgård for
at hente de biler, der står der. De foregående års kirkevandringer har været
populære, så Kirkevandringsudvalget
håber på godt fremmøde til denne
spændende strækning i vort pastorat.

torsdag den 17. august kl. 19.00.
Jeg har af menighedsrådene fået lov til
at bringe denne annoncering for følgende:
Alle i pastoratet er velkommen til en
syngsammenaften i Præstegårdshaven
i Thorning.
Aftenen begynder med, at den kommende 4. klasse synger en 4-5 sange,
hvor efter de fremmødte synger nogle
af vore danske sange + måske et par
engelske.
Sangenes tema er kærlighedssange.
Jeg forsøger at få et par af egnens solister til at synge en enkelt sang også.

På et tidspunkt
serverer jeg lidt
kage, en del is,
sodavand, kaffe
og the, alt i mens
vi hygger os sammen i det gode
vejr.
Aftenen slutter af
med, at vi synger nogle af vore aftensange.
Jeg håber på, at mange møder op –
husk at tage en stol eller et tæppe med
at sidde på. Adgangen til Præstegårdshaven sker indefra selve Præstegården.

Sang i Præstegårdshaven

Ny sognepræst
Jeg hedder Mikael Holst Kongensholm,
og jeg er pr. 1. februar 2017 tiltrådt
som ny sognepræst i Hinge og Vinderslev Sogne + 25% i Thorning, Grathe og
Vium Sogne. Det er jeg meget glad for!
Indtil da havde jeg et dejligt vikariat i
nabosognene Levring og Hørup og har
efterhånden lært området noget at
kende.
Jeg er født i 1979 og har rødder i Vestjylland lidt nord for Skjern. Der voksede jeg op på en gård med forældre og 5
søskende. Jeg rejste til København for
at læse teologi og nåede at bo, studere
og arbejde derovre i 13 år.
I efteråret 2015 flyttede jeg til Silkeborg, hvor jeg havde mit første vikarjob som præst indtil maj 2016. Derefter blev jeg gift med min søde kone
Lise, som jeg havde mødt et par år forinden. Vi bor i Aarhus og glæder os til
at flytte til Hinge, når det bliver muligt.
Jeg har haft mine første gudstjenester
i Thorning, Vium og Grathe Kirker og
har fået et godt indtryk af sognene og
deres liv, og jeg glæder mig til at møde
mange flere af jer.
Udover at være præst bruger jeg også
tid på at læse bøger, passe mine potteplanter og lære nye belgiske øl at
kende.

Program

Siden sidst

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

Dåb

Juni
d. 1.
d. 8.

d. 9.
d. 15
d. 22.

August
d. 13.
d. 17.
d. 24.
d. 31.

Åbne Døre ved Golriz Ghozati
Sang og fortælling ved Helga Dalgaard, Øster Snede
IM’s årsmøde i Skjern
Bibeltime i hjemmene
Midsommerfest hos Hanne
og Niels Jørgen Christensen, Ålborgvej 72, tale ved
Mikael Kongensholm
Opstart i Aase og Henriks
sommerhus i Strandet
Vi deltager i sommersang i
præstegårdshaven kl. 19.00
Fællesbibeltime
Sensommerstævne i Kjellerup, se annoncen i Kjellerup
Tidende

Thorning Kirke
09.04.2017 Richard Dahl Rask Johansen
09.04.2017 Freja Dvinge Abrahamsen
13.04.2017 Nisanthe Vijayam
13.04.2017 Jason Krisanthe Vijayam
16.04.2017 Mateo Vijayam Schmidt Pedersen
Grathe Kirke
12.02.2017 Felix Norman Bach Tækker
Vium Kirke
26.03.2017 Petronella Kapapa

Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
Ingen
Grathe Kirke
Ingen
Vium Kirke
Ingen

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke
07.02.2017 Esther Andersen
17.02.2017 Gerda Mikkelsen
20.02.2017 Henry Jensen Rask
27.02.2017 Elisabeth Kopp Christensen
07.03.2017 Ajly Lykkegaard Sonne
18.03.2017 Nancy Hansen
21.03.2017 Ole Finn Jensen
20.04.2017 Chresten Emil Madsen
23.04.2017 Gunhild Oline Merrild Christensen
Grathe Kirke:
28.03.2017 Gertrud Elmegaard Christensen
Vium Kirke:
23.02.2017 Viggo Edvard Mortensen
15.04.2017 Ejgil Kirstein Jensen
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Thorning
Annie Pedersen
Knudstrup, den 25.1.2017
Som nyvalgt medlem af menighedsrådet i Thorning, vil jeg fortælle lidt
om mig selv. Jeg blev opfordret til at
lade mig stille op, og jeg vil gøre mig
umage for at leve op til denne tillid. Jeg
vil sige, at der er mange nye ting og begreber at sætte sig ind i med provsti i
Ikast/Brande og stiftet i Viborg. Alle vi
nye i rådet deltager i uge 5 i et kursus
i Ikast provsti – og jeg tager lige en aften mere ved stiftet, idet jeg blev valgt
til at være formand. Heldigvis har vi
3 erfarne medlemmer, som er vældig
rare og behjælpelige og ikke mindst
vores positive engagerede præst. Der

skete rigtig meget i den foregående
menighedsråds periode, og de har bl.a.
formået at søsætte et nyt projekt med
et nyt sognehus, så der bliver mange
spændende udfordringer for os alle.
Min mand og jeg flyttede hertil fra Engesvang for 37 år siden, og bor på en
ejendom på Sangildvej. Her er vore
3 børn vokset op og gået i Thorning
skole, og blevet robuste af at cykle de
6 km frem og tilbage, og de har også
hjulpet til med vores fritidsbrug. Min
mand arbejdede i Silkeborg som smed,
og jeg selv kørte mod vest til Regionshospitalet Herning, hvor jeg har passet
mit job som bioanalytiker (tidl. Hospi-

talslaborant) i 40 år. Jeg valgte at gå på
efterløn sidste efterår, så nu går vi og
hygger os sammen, og har også tid til
vore 4 børnebørn.
Nogle på egnen kender vist til min passion med naturen og især fugle, hvor
jeg også er aktiv i DOF (Dansk Ornitologisk Forening), og cykler og går ofte
på kratlusk i plantagerne her omkring.
Vi har begge interesse for lokalhistorien her og i Engesvang og Kragelund.
Annie Pedersen
Menighedsrådsformand i Thorning

Et ord med på Vejen

6

Aftensang – morgensang i Thorning
Kirke i juli.
Alle i vores område inviteres til aftenog morgensang i Thorning Kirke i juli
måned.
Arrangementet er ikke kun for gæster
på Herberget i Thorning, men programmet er dog lavet sådan, at alle gæsterne dér får mulighed for at komme
til et arrangement i kirken.
Der er i juli aftensang alle tirsdage,
onsdage, torsdage og fredage kl. 21.00.
På alle søndage i juli er der Højmesse

kl. 19.30 med efterfølgende kaffe i Herberget.
Alle søndage og tirsdage i juli er der
morgensang kl. 8.00.
Som sidste sommer består aftensang/
morgensang af knap en halv time med
et par salmer, et par andre sange, et
ord og en bøn med på vejen.
I tilfælde af lunt og godt vejr sidder vi
på klapstole udenfor kirken.
I kirken sidder vi oppe i koret, som er
illumineret med levende lys og sangen
er a cappella.

Velkommen til stemningsfulde stunder
her i sommer.

Grathe
Sogne- og sangaftenen
Sogne- og sangaftenen i Gråmose
den 28. marts blev en rigtig god aften.
Menighedsrådsformand Sten Langdahl
redegjorde kort for rådets arbejde, og
forsamlingen havde lejlighed til at stille spørgsmål og komme med forslag
til det kommende arbejde. Interessen

drejede sig dog mest om fejringen af
det forestående kirkejubilæum.
Efterfølgende bød folk flittigt ind med
forslag til fællessangene. Jørgen Løvstad sad som lovet ved klaveret, mens
Sidse Tind Ahrenfeldt lagde stemme
til som forsanger. De til aftenen lånte

sangbøger var af ældre dato, så en enkelt gang følte vores unge forsanger sig
lidt udfordret - sangen var for gammel!
Næste gang vil vi prøve at tage mere
højde for den slags - mange tak til Sidse og Jørgen for en hyggelig aften!

Lutherkoncerten
Lutherkoncerten ”Martin, mennesket og musikken” i Grathe kirke den
9. april med Søren Voigt Juhl og Viola
Chiekezi måtte desværre aflyses i sidste øjeblik på grund af sygdom. Vi beklager, at mange måtte køre forgæves.

Aftenen var en del af pastoratets fælles Lutherarrangementer i forbindelse
med reformationsfejringen. Koncerten
vil blive afholdt torsdag den 28. september kl. 19.30 i Grathe Kirke.
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Grathe
Markedsgudstjeneste
i ”Det store telt” på markedspladsen
søndag den 2. juli kl. 9.30
Vi gentager successen fra sidste år med
at flytte gudstjenesten fra kirken til det
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traditionsrige Hauge Markeds store
telt. Forud for markedsgudstjenesten
er der gratis kaffe og rundstykker i
teltet (se evt. program for Hauge Mar-

ked). Gudstjenesten starter kl. 9.30 og
varer ca. 30 minutter. Kom og vær med
til en anderledes gudstjeneste!

Grathe
Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten blandt halmballer
på sportspladsen i Gråmose finder i år
sted søndag den 17. sept. kl. 10.30.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Efter gudstjenesten er menighedsrådet
som sædvanlig vært ved en efterfølgende let frokost, hvor ”halmballekirkens vægge” er omdannet til tag-selvbord.

Sigurd Barrett
Alt om Luther - på 60 minutter!
Onsdag den 4. oktober kl. 17.00
Som et led i fejringen af Grathe Kirkes
100-årsdag, er det lykkedes os at få en
aftale i stand med Sigurd Barrett, som
sammen med tøjdyret Snapper kommer og synger og fortæller historien
om Luther for børn og deres forældre!
Det foregår i kirken, og der er fri adgang. Efterfølgende er der mad i Hauge
Forsamlingshus. Se mere om arrangementet i næste kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så jeres
familie ikke går glip af en god oplevelse
med Sigurd og Snapper!
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Vium
Kom til havehygge
Kom til en hyggelig eftermiddag 2.
pinsedag - mandag d. 5. juni i præstegårdshaven.
Vi starter med en havegudstjeneste kl
14.30, hvorefter menighedsrådet er
vært ved et kaffebord.
Efterfølgende skal vi synge og hygge os
sammen.
Eftermiddagen slutter af med, at vi spiser vores medbragte picnickurv sammen.

Udflugt for ældre i Vium sogn
Onsdag den 14. juni er der udflugt
for ældre som har tilknytning til Vium
sogn.
I år skal vi til Humlemagasinet som ligger ved Harndrup på Fyn.
Humlemagasinet består af mange temahaver. Der findes også 3 museer.
Årets udstilling omhandler De DanskVestindiske Øer.
Vi kører fra Vium Kirke kl. 8.30 og fra
Hvam kl 8.40.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30 –
18.00.
Tilmelding senest d. 7. juni til Tove
2870 6032 eller Anny 8666 7713.
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Vium gospelkor
Så er koret klar med nye øve dage og i
næste sæson bliver der 5 aftner. Korlederen er Laila Trier.
d. 6. og 27. september
d. 11. oktober
d. 8. og 29. november
Der sluttes af med en koncert i Vium
kirke 1. søndag i advent d. 3. december.

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
Kasserer
Anne-Marie Broe. Tlf. 4118 2726
Kirkeværge og kontaktperson
Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064
Menigt medlem
Tove Sjørslev. Tlf. 2870 6032

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. Tlf. 2650 2404

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

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

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

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852
Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852
Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 31. juli 2017. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Dato

Thorning

28. maj

10.30

30. maj

10.00 Bakkegården

4. juni pinsedag

9.00 Kaffe

Thorning – Grathe – Vium
Grathe

10.30
Kl. 14.30 Havegudstjeneste. Kaffe
& picnic

5. juni 2. pinsedag
10.00 Friluftsgudstjeneste på friluftsscenen

18. juni

10.30 Dåb

25. juni

10.30 Dåb MHK

27. juni

10.00 Bakkegården

2. juli

19.30

9. juli

10.30

16. juli

19.30

23. juli

19.30 MHK

30. juli

19.30 MHK

9.30 Hauge Marked
19.30

6. august
13. august

19.00 MHK

10.30

10.30 MHK
9.00 MHK
9.30 Fromesse i Lysgaard Kirke –
Kirkevandring og ved ankomsten til Vium Andagt

20. august

27. august

17.00 Informations-gudstjeneste med efterfølgende Konfirmand indskrivning i Thorning
Forsamlingshus

29. august

10.00 Bakkegården

3. september

9.00

10.30 Høstgudstjeneste

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

11. juni

Vium

