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I dette efterår er der menighedsrådsvalg.
Og – kunne man måske så spørge.
Angår det mig?
Det afhænger noget af, hvilket perspektiv, man anlægger.
Er det vigtigt, at pastoratets kirker har
menighedsråd, som dels repræsenterer
medlemmerne af Folkekirken, men som
også synes, at det er et vigtigt arbejde, at
kirken lokalt styres af mennesker, som
vil kirken for folket?
Er det ikke gået meget godt hidtil? Er alt
ikke ved det gamle?
Nej, alt er ikke ved det gamle.
I de seneste år har meget ændret sig –
både i Danmark, i Europa og i store dele
af verden.
Globaliseringen mærkes bl.a. ved, at
mennesker ikke bare flytter fra nord til
syd. Nu har mange i syd hørt om vore
samfund i nord og ønsker at blive en del
af dem.
Og hele den problematik ligger i hænderne på politikerne.
Mit ærinde i denne sammenhæng er, at
hvis man skal gå fremtiden i møde med
de udfordringer, de sandsynligvis vil indeholde, må man være sig bevidst om
egen identitet – både som dansker og
europæer, men også som demokrat og
kristen, hvis man altså er det.
Som det vil være bekendt, er Danmark
gået fra at være en nation af hovedsagelig kristne mennesker til nu at være
langt mere multireligiøs.
Det er nødvendigvis ikke nogen ulykke,
men kan blive det, hvis ikke man som
kristen vil værne om og forsvare kri-

stendommen som den enkeltes åndelige
fundament, som ikke skal anfægtes, men
være en ret til at udleve sin tro – både
privat og offentligt i det frihedsperspektiv, som det var tiltænkt fra Skaberen.
Man skal ikke stille op til menighedsrådsvalget for at hjælpe kirken, præsten
eller hvem man nu synes skal hjælpes?
Man skal stille op, fordi man kan se, at
kristendommen som åndeligt fundament er alle andre langt overlegne.
Er man i tvivl, kan man tage en tur jorden rundt og aflægge nogle af de lande,
der ikke har kristendommen som fundament et visit. Den vestlige kultur bygget på værdier funderet i kristendommen er langtfra ufejlbarlig og mangler
meget. Men jeg er ikke så imponeret
over andre religioner som fundament,
at jeg ønsker kristendommen udskiftet.
Jamen, her i Thorning og Grathe og
Vium – vi har det da hyggeligt.
Ja, det har vi med fællesspisning i forsamlingshuset, Foredragsforeningen,
sportsarrangementer, spejder og en
masse godt. Det skal vi selvfølgelig blive
ved med.
Men vi sender jo de unge videre – ud
af sognet, når de skal videre på uddannelse og måske dannelsesturen jorden
rundt.
Derfor må vi som enkeltpersoner bevidstgøres, så de valg, vi træffer, styrker
vores identitet som menneske – også på
det åndelige område.
Rigtig mange mennesker er sig yderst
bevidst om fødevarer, motion, og bruger
meget tid på begge dele. Den åndelige
dimension kan ikke gå for lud og koldt

vand. Den må have sit indtag og opmærksomhed.
Medierne eksponerer jo for fuld skrue
foretagender som Islamisk Stats spredning af død og ødelæggelse med frygt,
skræk og angst til følge.
Er man ikke forankret i Jesu ord: ”Frygt
ikke!” kan man mere end let fanges af
frygten, som kommer til at hæmme ens
liv.
På DR.dk var der forleden en artikel
med titlen Sådan finder du ro om natten
trods kaos i verden, som var den mest
læste i uge 29. I den kom lederen af en
privat søvnklinik med forskellige bud
på teknikker, der skulle kunne afhjælpe
manglende ro.
Augustin – kirkefader fra 400-tallet har
udtalt: ”Gud, vort hjerte er uroligt, indtil
det finder hvile hos dig!”
Der findes områder i vort liv, hvor menneskers ord ikke når ind – her skal det
guddommelige ord til!
Hans Küng, schweizisk teolog udtaler:
”Der vil ikke være fred mellem nationer
uden fred mellem religionerne.
Der vil ikke være fred mellem religionerne uden dialog mellem religionerne”.
Det lyder rigtigt!
Men det kræver, at man er klædt godt på
til den dialog, så vi hver især ved, hvad
vi selv står for, og hvad vi vil vælge og tillade skal være fundamentet i vort sogn
og i vort land.
Stil op til menighedsrådsvalget.
Kom og stem til menighedsrådsvalget.
Fordi alt ikke er lige gyldigt – noget er
mere gyldigt end andet!

Alle helgens
møde

Tirsdag, den 8. november kl. 19.30 i
Thorning Forsamlingshus.
Der er tradition for, at vi efter Alle helgensøndag, hvor navnene på alle døde
og begravede i pastoratet læses op i
vore kirker, holder et arrangement,
hvor emnet er relateret til det at miste
et kært familiemedlem.
I år kommer ægteparret Bente og Jøren
Lysgaard, Engesvang og deler nogle af
deres tanker og erfaringer om at miste.
De oplevede det ulykkelige at miste en
af deres to sønner i 1999. De fortæller
bl.a. om, hvordan man kan håndtere
datoerne for fødselsdag, selve dødsfaldet, begravelsen – hvordan man igen
kan komme på de steder, hvor fællesskabet havde været så givende og glædeligt – ja, hvordan man kan komme i
gang med livet igen, når det pludseligt
går så uhjælpeligt i stykker.

Siden sidst
Dåb

Thorning Kirke
14.02.2016 Denice Marie Lykke Fisker
21.02.2016 Carl Sigvert Damborg
13.03.2016 Malthe Klitgaard Jacobsen
13.03.2016 Anna Løvstad Brodersen
10.04.2016 Mathias Østergaard Pedersen
15.05.2016 Jacob Holme Johansen
22.05.2016 Dicte Smedegaard Würtz
04.06.2016 Clara Almind Stentebjerg
05.06.2016 Mikkel Høg Petersen
05.06.2016 Maddie Andresen
Grathe Kirke
17.04.2016 Magnus Anholm Ankersen
29.05.2016 Liv Maretti

Vium Kirke
21.02.2016 Sylvester Laurits Krogsgaard
22.04.2016 Tilde Brusgaard Mortensen
19.06.2016 Zasja Buus Würtz
17.07.2016 Annie Nielsen
17.07.2016 Cathrine Nielsen

Program

Bryllup/kirkelig velsignelse

Thorning Kirke
04.06.2016
Carina Almind og Simon Stentebjerg
Vium Kirke
24.03.2016
Sanne Lindegaard Børgesen og Lars Nielsen

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke
21.02.2016 Anne Marie Gundelund Jørgensen
04.03.2016 Anna Marie Elisabeth Mikkelsen
08.03.2016 Svend Åge Ravn
23.03.2016 Kirstine Andersen Johansen
11.04.2016 Inger Marie Rask
01.05.2016 Bent Esbensen
05.05.2016 Knud Nielsen Sunds
21.05.2016 Martha Kristine Just
19.06.2016 Leo Ejler Konradsen
Vium Kirke:
25.03.2016 Kirsten Frederiksen
12.06.2016 Jens Peter Møller
19.07.2016 Bent Lysdal Danielsen

for Indre Mission i Thorning.

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

Bente og Jøren
Lysgaard

Babysalmesang
begynder mandag den 29. august kl.
9.30 i Vium kirke.
Sidste gang er mandag, den 3. oktober.
Alle er velkommen. Vi ses!
Heidi Nørgaard

September
To. d. 1.
Møde. Tale ved Poul Erik Hansen
To. d. 8.
Samfundsmøde i Thorning. Tale
ved Simon Overgaard
To. d. 15. Høstfest. Tale ved Chr. Peder Olesen og Taborkoret
To. d. 22. Bibeltime i hjemmene
To. d. 29. Lovsangsaften Sv. Erik Sørensen
Oktober
To. d. 6.
Lør. d. 8.
To. d. 13.

kl 19.00 Oktobermøde i Ans Kirke
kl 19.00 Syng den igen i Skjern
Kulturcenter
Mission Afrika. Tale ved Lilly Krarup

To. d. 27.

Bibeltime i hjemmene

November
Ons. d. 2. Tale ved Børge Terp
To. d. 3.
Tale ved Mikael Kongensholm og
Ansgarkoret
To. d. 10. Fødselsdagsfest. Tale ved Finn
Najbjerg
To. d. 17. Bibeltime i hjemmene
To. d. 24. Sømandsfest. Tale ved Jørgen
Knudsen

December
To. d. 1.
Adventsfest. Tale ved Erik Bjørn
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Thorning
Messehagler
Menighedsrådet har indkøbt 4 messehagler til Thorning Kirke.
Hvad er en messehagel? Det er en overklædning, præsten bruger under højmessen – tages på under salmen efter
prædiken og tages af igen under sidste
salme – den bæres således under nadveren, afslutningskollekten (bønnen)
og velsignelsen. Messehaglen har sin
oprindelse i antikkens dagligdragt, som
en kappe båret over en kjortel. I det første tusind år af kirkens historie var hvid
den væsentligste farve i tekstilerne.

Kirkeårets farver
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I farverne ligger en symbolik - således
også i de farver, der bruges i kirken i
løbet af kirkeåret.
Farverne er lilla, hvid, rød og grøn.
Kirkeårets rytme er cyklisk og begynder
1.søndag i advent. Denne cyklus gentager sig år efter år, ligesom naturens
cyklus er vinter, forår, sommer, efterår,
vinter… og gentager sig igen og igen.
I kirkens gudstjenester gentages fortællingen om Jesus år efter år, og til
hver helligdag i kirkeåret er der knyttet
en tekstsamling af tekster fra Bibelen.
Kirkeårets rytme har dog ikke kun fundet sit udtryk i tekster, men også i farver, de liturgiske farver, som hører til
gudstjenestens liturgi.

De liturgiske farver, vi benytter os af i
dag er stort set uændrede siden middelalderen, hvor man i den katolske
kirke fastlagde regler for dette område.
Thorning kirkes nye messehagler er
fremstillet af kunstneren Lene Abildgaard Knudsen, Ikast, og som det fremgår af fotografiet, er de meget enkle i
deres udtryk, men også meget klare i
farverne.

Søndag, den 2. oktober kl. 10.30 vil
messehaglerne blive præsenteret i forbindelse med gudstjenesten, og Lene
Abildgaard Knudsen vil være til stede
og vil umiddelbart efter gudstjenesten
fortælle noget om netop disse messehaglers fremstillingsproces.
Endvidere vil der blive fortalt om de
forskellige farvers symbolske betydning.

Thorning
Tagfesten i Præstegården
Færdiggørelsen af det nye tag på udlængerne i præstegården blev behørigt markeret den 7. juli. Menighedsrådsformand Eivind Lihn kunne byde
velkommen til de mange, der trods det
våde vejr sluttede op om begivenheden, som fandt sted på den hyggelige
gårdsplads under det gamle lindetræ –
og paraplyerne.
Programmet bød på masser af fællessang, godt understøttet af pianist,

forsanger og højttaleranlæg i musik–
teltet. Per Asp fra tagudvalget orienterede om arbejdet med det nye tag og
roste de unge håndværkere, som også
var til stede, for veludført arbejde, og
museumsinspektør Karen Margrethe
Boe udtrykte sin glæde over, at museets samlinger ville være godt beskyttet mange år fremover. Jøren Lysgaard,
Engesvang, fremsagde til forsamlingens store fornøjelse et muntert digt,

forfattet af ham til lejligheden.
Herefter var der servering af grillpølser, fadøl og sodavand i carporten
ved præstens rustikke haveborde, og
der var lejlighed til en hyggelig snak,
også om da museet blev indviet ved
fest på gårdspladsen i 1979, og mens
tusmørket sænkede sig over tag og
gårdsplads, blev de nye lamper tændt,
og med aftensang rundedes det fine arrangement af.
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Thorning
Sensommermøde i Thorning Kirke og Forsamlingshus
Søndag den 11. september kl. 14.00
”Billedsprog i nye salmer”
ved Lisbeth Smedegaard Andersen.
Ved årets sensommermøde, som traditionen tro holdes sammen med Thorning Foredragsforening, prædiker
Pastor Søren Peter Villadsen i kirken,
og efter gudstjenesten fortsætter mødet i forsamlingshuset med kaffebord.

Mødets taler, der kan skrive præst,
forfatter, salmedigter, kunstformidler
og foredragsholder på sit CV er aktuel
med sit foredrag ” Billedkunst i nye salmer”. I den danske salmebog fra 2003
er der optaget 7 af hendes salmer,
hvoraf flere er sunget ind i Thorning
Kirke med ”Du fødtes på jord” som den
nok mest benyttede.

Lyskrans på døbefonten
Under gudstjenester og for kirkens
gæster har vi i menighedsrådet længe
tænkt på, at der skulle være en lysglobe eller lignende, som kunne rumme
fyrfadslys, som kunne stå tændt eller
som gæsterne selv kunne tænde.
En af kirkegængerne har fremstillet
en ring med 12 lys – 4 grupper af tre –
som ligger på døbefonten.
Vi er overbevist om, at lyskransen vil
bringe megen glæde.
Menighedsrådet takker den dygtige
håndværker for gaven.
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Foredraget vil forme sig som en sangeftermiddag, hvor nogle af salmerne
vil blive sunget, og hvor forfatteren
undervejs fortæller om de tanker, man
gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kan forholde sig til. Mød op til en anderledes
eftermiddag i samvær med en personlighed.

Thorning

Grathe

Valg til Thorning
menighedsråd 2016

Gudstjenesten
i markedsteltet
ved Hauge Sø

Der skal som bekendt være valg til
menighedsrådet i efteråret. Derfor afholder Thorning menighedsråd orientering- og opstillingsmøde i Thorning forsamlingshus tirsdag den 13.
september kl. 19.00.
Menighedsrådet vil fortælle om rådets
opgaver og kompetencer, redegøre for
rådets arbejde siden sidste valg og fortælle om kommende opgaver. Der ud
over vil der blive redegjort for reglerne
for opstilling af kandidatlister og afvikling af selve valget.
Thorning menighedsråd har fået ændret valgperioden fra 4 år til nu kun 2
år. Det vil sige at man kun bliver valgt

søndag den 3. juli blev en rigtig god
oplevelse, og fra menighedsrådets
side håber vi, successen kan gentages
næste år. Mens folk drak morgenkaffe
umiddelbart før gudstjenesten, spillede sognepræst Jørgen Løvstad gamle
dansktop-melodier på el-piano - melodier, hvis tekster han under gudstjenesten lidt senere relaterede til i sin prædiken. Et fint og bevægende indslag i
gudstjenesten leverede også kirkesanger Sidse Tind Ahrenfeldt med sin fortolkning af Amazing Grace.
IM

for 2 år ad gangen og at der skal vælges
nyt menighedsråd igen i 2018.
Orienterings- og opstillingsmødet er
for alle. Vi håber at rigtig mange vil
møde op for at høre om menighedsrådets arbejde og hvad det indebærer
at sidde i et menighedsråd. Det er et
utroligt spændende arbejde hvor du
kan være med til at forme fremtiden
for kirkelivet i vores sogn. Det giver
mulighed for at samarbejde med nogle
dygtige og engagerede ansatte og en
dygtig og engageret præst.
På Thorning menighedsrådets vegne
Eivind Lihn

Aftensang
Som annonceret i sidste kirkeblad har
der i sommer været aftensang på udvalgte dage i Thorning kirke – dog to af
gangene ved kirkegårdsdiget, da vejret
var passende til udendørs sang.
Det har været rimeligt velbesøgt – i

gennemsnit ca. 26 mennesker, som
dels var gæster fra Herberget og dels
byens egne borgere.
Vi vil helt sikkert gøre det igen næste
sommer og forhåbentlig i et større omfang.
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Grathe
Høstgudstjeneste i Gråmose
Søndag den 18. september kl. 10.30
Efter et enkelt afbræk i 2015 genoptager vi i år traditionen med at bygge
en ”halmballekirke” på sportspladsen
i Gråmose, hvor vi håber at se rigtig
mange deltagere fra hele pastoratet til
en festlig høstgudstjeneste med altergang under åben himmel. Høstindsamlingen går til Kirkens Korshær.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet som sædvanligt værter ved en lettere frokost anrettet på halmballerne.
Medbring gerne selv tæpper og klapstole. Arrangementet er gratis, og kirkebilen kan benyttes.
I tilfælde af dårligt vejr rykkes høstgudstjenesten til Grathe Kirke.
Enhver er velkommen!

Orienterings- og opstillingsmøde
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Tirsdag den 13. september kl. 19.00
i Hauge Forsamlingshus
Som allerede omtalt i forrige kirkeblad
er der valg til menighedsrådet i efteråret 2016. Derfor inviterer det nuværende menighedsråd til orientering om

rådets arbejde samt redegørelse for
reglerne for opstilling af kandidater til
det nye menighedsråd. Efterfølgende
vil der være mulighed for at opstille
kandidatlister. Mød op og få indflydelse på dit sogns fremtid!

Familiegudstjeneste og
kirkekaffe
1. søndag i advent, den 27. november kl. 14.00 med efterfølgende kaffebord i Hauge Forsamlingshus
I langt over 30 år har det nu været
en fast tradition for sognebørnene i
Grathe og Thorning at samles til familiegudstjeneste i Grathe Kirke den første søndag i advent. Lige så længe har
der været tradition for, at de kommende konfirmander medvirker ved denne
første gudstjeneste i det nye kirkeår,
nogle gange i forbindelse med tekstlæsning og bøn, andre gange med underholdning ved den efterfølgende kirkekaffe i Hauge Forsamlingshus. Efter
Viums indtræden i pastoratet er det nu
sådan, at konfirmandindskrivningerne
altid foregår efter gudstjeneste i Thorning Kirke og kirkefrokost i Thorning
Forsamlingshus, orienteringsmødet
før konfirmationen for konfirmander
og forældre altid efter gudstjeneste i

Læs evt. mere om Menighedsrådsvalget 2016 her: http://www.km.dk/
folkekirken/valg/ og her
http://www.folkekirken.dk/aktuelt/menighedsraadsvalg-2016
Grathe Menighedsråd

Grathe
Vium Kirke og efterfølgende samvær i
Menighedshuset og altså familiegudstjeneste 1. søndag i advent i Grathe Kirke og efterfølgende kaffebord i Hauge
Forsamlingshus.
Fra Grathe Menighedsråds side opfatter vi dette arrangement som en kærkommen lejlighed til at se alle pastoratets konfirmander og deres familier
samlet i netop vores kirke, og vi glæder
os igen i år til at byde det nye kirkeår
velkommen på denne festlige måde,
ikke mindst fordi konfirmanderne i år
vil bidrage med et par gospel-sange.
Vel mødt i Grathe Kirke og
Hauge Forsamlingshus!

Vi synger julen ind i
Grathe Kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19.00
Programmet er endnu ikke endeligt
fastlagt, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen til en aften, hvor vi vil synge nogle af vore mange julesalmer og
lade før-julestemningen brede sig. Læs
mere om arrangementet i næste kirkeblad.
IM

Vium
Koncert med Midtjysk Pigekor
Vium Kirke
Søndag den 25. september kl. 19.30
Vi får lyst til at synge, når vi er glade –
og når vi er kede af det, hjælper det at
synge sammen. Og så er vi så heldige,
at vi i Danmark har en helt unik tradition – ingen andre steder i verden findes
der en sangskat som her.

Denne salme- og sangskat får vi mulighed for at høre noget fra, når Midtjysk
Pigekor kommer på besøg i Vium kirke.
Midtjysk Pigekor var indtil for få år siden et meget dygtigt og aktivt kor, der
under Inger Budde Dusgårds ledelse
sang masser af koncerter i Danmark og
over hele Europa samt adskillige gange
kunne høres i radio og TV, blandt andet
i den populære udsendelse ”Før søndagen”, der med Midtjysk Pigekor var så
vellykket, at den netop er blevet genudsendt for 4. gang! Efter et par års standby har 15 piger sammen med Inger
Budde Dusgård igen valgt at sætte gang
i koret – med ambition om igen at skabe
et pigekor af høj kvalitet i det midtjyske.

Koret hører til i Silkeborg og består
både af meget unge piger samt meget
erfarne og dygtige korsangere. Alle
pigerne er i kormæssig sammenhæng
oplært af Inger Budde Dusgård og har
derfor den lyse, nordiske klang, Midtjysk Pigekor er kendt for. Pigekoret
har mange koncerter i dette efterår og
glæder sig bl.a. til at synge koncerter i
Ungarn, hvortil turen går i oktober.
Koncerten bliver varieret, fordi soloer
går på kryds og tværs til næsten alle i
koret, og koret synger både a cappella
og sammen med klaver/orgel, men
ikke mindst sammen med den klassiske guitarist, Ole Dusgård, der både
akkompagnerer koret og synger sammen med pigerne. Ole Dusgård spiller
også et soloværk ved koncerten, hvor
man virkelig kan høre, hvad den klassiske guitar – i hænderne på en meget
dygtig guitarist – kan.
Vi skal høre kirkemusik, der hører til
årstiden, men også andre ting.
Velkommen til en lys koncert!
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Vium
Gospelkor i Vium
Kirke i efteråret
Der øves kl. 19 følgende aftener:
7. september
5. oktober
2. november
23. november
Koncert/gudstjeneste 1. søndag i advent - den 27. november kl. 19.00.
Det er gratis at deltage.
Husk tilmelding til Laila Trier Hjørnholm senest d. 1. september på lailatrier@hotmail.com

Nyt fra
menighedsrådet

Gudstjeneste i præstegårdshaven søndag den 4. september kl. 14.00
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe
sammen i haven - medbring selv kaffekurven.

Menighedsrådsvalg
Mød op til menighedsrådsvalg i menighedshuset ved Vium kirke d. 13. september kl. 19.30
Menighedsrådet er Vium Kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant folkekirke her i Vium sogn. Der er nu valg
til menighedsrådet, og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil
op som kandidat - eller kom og vær
med til at vælge et nyt menighedsråd.
D. 13. september er der orienteringsog opstillingsmøde. Alle folkekirkemedlemmer i Vium sogn - og sognebåndsløsere til sognet - der er fyldt 18
år, kan som udgangspunkt stille op til
valget, hvor der skal vælges fem medlemmer.
I Vium sogn har der i mange år været
tradition for såkaldt ”fredsvalg”, hvilket
vil sige, at de fremmødte på opstillingsmødet kun laver én kandidatliste med
navne på de personer, der så i praksis

kommer til at sidde i menighedsrådet.
Der kan dog indleveres andre kandidatlister til valgbestyrelsens formand,
Jens Kristian Lund Jensen, Gl. Hærkrovej 8, frem til d. 27. september 2016 kl.
19.00. Indleveres der flere kandidatlister, afholdes der endeligt valg til menighedsrådet d. 8. november 2016.
Valgperioden er på 4 år, men via en
forsøgsordning søgte menighedsrådet
i foråret Kirkeministeriet om at få en
to-årig valgperiode. Vi har ansøgt Kirkeministeriet om at få en to-årig valgperiode til menighedsrådet. Da vi har
fået et positivt svar tilbage, betyder
det, at det menighedsråd, der skal vælges, kun vælges for en to-årig periode.
Vi håber på et stort fremmøde - det
er vigtigt for lokalområdet og os alle
med en velfungerende kirke her,
hvor vi bor.
På valgbestyrelsens vegne
Jens Kristian Lund Jensen, formand

Torsdag den 15. september kl. 17.00
Normalt plejer vi at kalde børnegudstjenester med spisning spaghettigudstjenester, men ved sidste børnegudstjeneste lovede vi børnene, at vi skulle
have pandekager. Så vi håber på fint

sensommervejr, så vi kan holde gudstjeneste i præstegårdshaven og bage
pandekager m.m. på bål. Alle børn og
forældre er velkomne til en hyggelig
aften - og skulle det mod forventning
regne, går vi jo bare inden døre.

Høstgudstjeneste Børnegudstjeneste
Søndag den 11. september kl. 10.30
Traditionen tro samler vi et offer ind til
et godt formål.
Efter gudstjenesten er der et let traktement i menighedshuset.
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Kirkelig vejviser
PRÆSTER

KIRKEKONTORET

PRÆSTESEKRETÆR

Jørgen Løvstad, Sognepræst
Blichersvej 32, Thorning
Tlf. 86 88 00 02 eller 53 29 69 35
mail: joelo@km.dk

Blichersvej 32, Thorning,
8620 Kjellerup

Jonna Schmidt Jensen
Tlf. 86 88 00 02
mail: jsj@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9.00-13.00

THORNING MENIGHEDSRÅD

GRATHE MENIGHEDSRÅD

VIUM MENIGHEDSRÅD

Formand
Ejvind Lihn. Tlf. 51 74 30 67

Formand
Verner Hansen Pedersen,
Tlf. 41 58 91 28

Formand
Jens Kristian Lund Jensen
Tlf. 93 87 44 00

Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen
Tlf. 86 88 03 12. Tlf. 61 78 60 68

Kirkeværge
Susanne Axelsen. Tlf. 29 62 96 15

Søren Peter Villadsen, Hjælpepræst
Ugelbølle ved Rønde
Tlf. 86 88 60 05 eller 30 24 15 58
mail: spv@km.dk

Kirkeværge
Anne Marie Møller. Tlf. 86 88 09 35
Kasserer
Claus Poulsen. Tlf. 20 29 06 55
Regnskabsfører for
Thorning og Grathe
Mie Jensen LMO. Tlf. 87 28 17 36

Kasserer
Inger Michelsen
Tlf. 86 88 84 79

Kasserer
Egon Kristensen. Tlf. 30 26 79 94
Regnskabsfører
Anker Tang Sørensen. Tlf. 86 88 15 56

ANSATTE VED THORNING KIRKE

ANSATTE VED GRATHE KIRKE

ANSATTE VED VIUM KIRKE

Graver
Kaj Lauritsen. Tlf. 21 22 55 07
mail: graver.thorning@gmail.com

Graver
Søs Lauritsen
Tlf. 86 88 09 46 - 24 61 58 89

Graver
Paul Erik Tækker. Tlf. 26 50 24 04

Kirkesanger
Sidse T. Ahrenfeldt
Tlf. 41 41 65 56
mail: t-ahrenfeldt@hotmail.com

Kirkesanger
Peter Kildedal. Tlf. 20 27 72 51
mail: pkildedal@email.dk

Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com
Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 24 44 27 50
Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com
Hjemmeside: www.viumkirke.dk
Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail
og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider.
Deadline til næste blad: 31. oktober 2016.
Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk

11

GUDSTJENESTEPLAN FOR

30. august
3. september

Thorning

10.30 SPV
14.00 SPV + Sogneeftermiddag
Lisbeth Smedegaard A.

17.00 Børnegudstjeneste
10.30 Høstgudstjeneste Gråmose
10.30 Høstgudstjeneste

9.00 Vium

25. september

19.30 koncert med Midtjysk Pigekor

27. september

10.00 Bakkegården

29. september

17.00 Spaghettigudstjeneste

2. oktober

10.30 Messehagler indvies. Kirkekaffe.

8. oktober

10.00 Lyserød lørdag

9. oktober

9.00

16. oktober

9.00
19.00 Stillegudstjeneste

9.00 Erik Bjørn

25. oktober

10.00 Bakkegården

30. oktober

10.30 SPV

3. november

17.00 Lanternegudstjeneste

6. november Alle Helgen

10.30 Kirkekaffe

8. november

19.30 Allehelgensmøde i Thorning
Forsamlingshus

13. november

9.00 Højmesse SPV

17. november

17.00 Spaghettigudstjeneste

19.00 Kirkekaffe

13.30 Kirkekaffe

Se Thorning

20. november

Se Thorning

10.30

27. november 1. søndag i
advent

10.30

29. november

10.00 Bakkegården

4. december

10.30 SPV

10.30

23. oktober

6.december

14.00 Gudstjeneste i Præstegårdshaven
10.30 Høstgudstjeneste SPV

15. september
18. september
25. september

Vium

9.30 Gospellørdag i Thorning
15.30 Koncert

4. september
11. september

Grathe

10.30 Fælles gudstjeneste m. efterflg.
konfirmandindskrivning i
Thorning Forsamlingshus
10.00 Bakkegården

14.00 Familiegudstjeneste m.
konfirmander. Kaffe i
Hauge Forsamlingshus

9.00

19.00 Gospel

10.30
19.00 Vi synger julen ind

SPV er Søren Peter Villadsen. De andre gudstjenester varetages af sognepræst Jørgen Løvstad. (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten.
Husk! – det er muligt at benytte kirkebilen – blot ring til Thorning Taxi & Turist, Tlf. 86 88 01 75 senest dagen før.

gdgruppen.dk • 86623321

Dato
28. august

THORNING – GRATHE – VIUM

