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At være et godt
menneske?
Det er selvsagt ikke noget nemt spørgsmål,
men jeg vil tro, at de fleste af os med det
samme tænker på noget med gode gerninger, noget med at respektere hinanden, og
at hjælpe medmennesker, der ikke har det
lige så godt, som mange af os andre.
Men hvad betyder det faktisk i praksis?
Det er et vigtigt spørgsmål, og derfor bruger
jeg også tid på historien om den barmhjertige samaritaner, når jeg har om emnet med
konfirmanderne. Her plejer jeg at stille tre
centrale spørgsmål: Hvorfor stiller den lovkyndige overhovedet spørgsmålet: ”Hvem
er min næste”? Hvorfor hjælper samaritaneren? Og hvad mener Jesus med sit svar?
Det sjove, pudsige og interessante ved den
verdensberømte historie er, at vi alle tror, vi

ved, hvad den handler om. Men historien er
mere spidsfindig, mere raffineret, om man
vil, end som så. Jeg har kun sjældent oplevet, at konfirmanderne svarer rigtigt på første spørgsmål, de fleste svarer instinktivt noget i retning af: ”Fordi han gerne ville vide
det”. Men det står faktisk i teksten: ”Han
ville retfærdiggøre sig selv”. I udgangspunktet havde han blot et ønske om at få
begrænset antallet af medmennesker, han er
forpligtet overfor. Hvorfor skulle han ellers
stille spørgsmålet? Til andet spørgsmål svares der ofte noget med, at samaritaneren fik
medlidenhed, han fik medynk, eller følte,
det var rigtigt at hjælpe. Og det er jo rigtigt
nok. Her er det centralt, at samaritaneren
SER den overfaldne, og handler. I historien

er det jo meget
praktisk, at han
er i nærheden af
ham, han skal
hjælpe. Men årsagen til, at han
skrider til handling, er, at han SER
en person, der mangler hjælp.
Og endelig er også det sidste
spørgsmål en smule lumskt. For
man kan med rette stille spørgsmålet, om Jesus overhovedet svarer på
spørgsmålet (”Nej han gør ikke, han
svarer på sådan en Jesus-agtig måde”,
som en konfirmand engang svarede).
Jo, han fortæller historien, men han
vender svaret på hovedet. Han siger,
at vi skal være næste for dem, der
har hjælp behov, være næste for vores næste. I udgangspunktet får Jesus
spørgsmålet, fordi den lovkyndige

ville retfærdiggøre sig selv, og han
håbede helt sikkert på et andet svar
(”kun dine landsmænd”, ”kun dine
nærmeste”, ”kun den eller den gruppe mennesker”). Men hovedpointen
i den berømte historie om den barmhjertige samaritaner er, at vi slet ikke
skal stille spørgsmålet – vi skal blot
handle, det bedste vi kan, for alle
medmennesker er vor næste. Også
dem, vi ikke kan lide. Det gør os dog
ikke til gode eller bedre mennesker,
men er en helt naturlig del af dette at
være kristen. AT det så ofte er nemmere sagt end gjort, er en historie for
sig. Og må aldrig blive en undskyldning for ikke at prøve. Og det er vel
det nærmeste vi kan komme, hvad
det vil sige at være et godt menneske?
Kst. sognepræst Juma Kruse.

Konfirmandundervisningen
er i fuld gang igen
Vi har været på konfirmandtræf den
sidste tirsdag i januar, hvor vi blandt
andet hørte et stand-up-foredrag
under overskriften "Hvordan bliver jeg god?", og i den forbindelse
havde jeg netop om historien om
den barmhjertige samaritaner, som
en slags optakt til dagen. Ellers foregår undervisningen som en kombination af tavleundervisning, nogle
øvelser, hvor konfirmanderne ikke
bare sidder på en stol, og lidt musik
fra CDen "Lydspor fra biblen", som
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blev udgivet af Bibelselskabet sidste
år. Her er popsange af 12 forskellige
sangere, som alle er lavet over centrale bibeltekster.
Kst. sognepræst Juma Kruse.

Velkommen til konstitueret
sognepræst Juma Kruse
Juma Kruse kender mange af sognenes indbyggere allerede, da Juma har
været hjælpepræst i sognene fra sommeren 2013 til sommeren 2014.
Juma Kruse vil have sit virke som sognepræst i Thorning, Grathe og Vium
sogne i foråret 2015 indtil der er blevet ansat en ny sognepræst i det ledige embede. Juma Kruse er allerede
i fuld gang med det kirkelige arbejde, begravelser, bryllupper, planlægning af gudstjenestelisten og meget
mere. Det er også Juma Kruse, der
får fornøjelsen af at konfirmere alle
årets konfirmander i Grathe, Vium
og Thorning Kirker. Juma Kruse har
fået stor hjælp her i opstartsfasen af
kirkens faste personale, Kaj, Frank,
Tove, Britta og ikke mindst sekretær
Jonna Schmidt Jensen. Uden deres
engagement og velvillighed var det
ikke gået.

Konstitueret sognepræst Juma Kruse kan med virkning fra d.1.januar
træffes på telefon 86 88 00 02 eller
på jukr@km.dk
På vegne af Thorning menighedsråd
Eivind Lihn
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Temagudstjeneste:

Flygtninge, nødhjælp,
(næste)kærlighed,
og at gøre det rigtige?
Søndag den 8. marts er der sogneindsamling, det vil sige Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling. Det vil
vi benytte til, dels at lave en indsamling i kirken til organisationen, dels
til at arrangere en gudstjeneste over
temaet flygtninge, nødhjælp, (næste)
kærlighed og at gøre det rigtige.
Hvad er egentlig næstekærlighed for
en størrelse? Er det altid kun godt at
give nødhjælp? Der vil ikke komme
nogen helt klare svar under gudstjenesten, men den vil forhåbentlig give
stof til eftertanke. I stedet for de sædvanlige tekstlæsninger fra alteret, vil
der vil blive læst tekster, der i mere
direkte forstand relaterer til emnet,
om det så er fra en kronik, et interview, salmeuddrag eller et kort citat
fra en film. Og søndagens evangelietekst, der som sædvanligt vil blive
læst fra prædikestolen, vil blive sat i
dialog, i samtale med dagens tema og
disse tekster.
I vor tids politiske debat går der ofte
netop politik i diskussionen omkring
nødhjælp og flygtninge, og det er bestemt ikke min intention med denne
temagudstjeneste. Her vil det måske
være på sin plads at erindre gamle
K.E. Løgstrups tanker om den etiske
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fordring - kærlighedsbuddet - som et
tavst bud. Med det mente han, kort
sagt, at nok fordrede Jesus kærlighedens gerninger� af os; det er dem,
der skal vise, at vi er hans disciple.
Men han fortalte ikke, hvad vi sådan
helt konkret skal gøre, her er fordringen tavs, det må vi selv finde ud af
i forhold til vores samvittighed og i
forhold til den konkrete situation.
Det er selvsagt ikke det samme som
at sige, at hvad som helst er lige godt
i en kristen kontekst. Svaret kan bare
aldrig blive entydigt. Der er sædvanlig altergang under gudstjenesten i
Thorning.
Kst. sognepræst Juma Kruse.

Gospelkoret
"Bless The day"
Onsdag d.25.marts kl. 19.30
er der koncert i Grathe Kirke:
Det er gospelkoret ”Bless The Day”
fra Vejle, der kommer og synger.
Korets repertoire spænder meget
bredt – fra sprudlende gospelrytmer
til smukke harmonier, der levner
plads til både begejstring og efter-

tanke. Koret ledes af den erfarne
kordirigent Ole Jørgensen i et tæt
samarbejde med pianist Kristian
Enevoldsen
Der er fri entre
Menighedsrådet
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Møde for menigheden
Thorning menighedsråd afholder
møde for menigheden søndag den
12. april kl. 12 lige efter søndagens
gudstjeneste. Menighedsrådet vil orientere om menighedsrådets arbejde i
året der er gået og fremtidige planer.
Ellen Andersen vil holde et lille foredrag om hendes og Toms rejse til Indien i november måned “Rejseindtryk

fra 150 års jubilæum i Arcotkirken,
Danmissions partnerkirke i Indien”.
Menighedsrådet er vært for frokost.
Af hensyn til maden er tilmelding
nødvendig senest onsdag den 8. april.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Thorning menighedsråd

Et udvalg af de mange besvarelser
fra alle de konfirmander, som var
med på Konfirmandtræf. Opgaven lød: ”Jeg vil være god fordi”…

Fordi man så er sødere mod andre
og at man kan se sig selv i spejlet.
Fordi det gavner verden. Fordi det
gør dagen meget bedre. Fordi jeg
vil have det godt med mig selv.
Jeg ville gøre noget godt for andre
mennesker. Og hvis man er heldig
gengælder de. Så skal man jo nogle
gange tænke på andre før sig selv,
”elske sin næste” – man vil gøre
nogen glade. Fordi det er sejt og
godt at være god. Fordi det gør mig
swag. Fordi der er så mange onde
mennesker i verden, at vi ikke har
brug for flere. Fordi så kan jeg gøre
verden til et bedre sted. På grund
af at jeg tror på Gud. Fordi det er
Nice at vær’ Nice. Fordi det giver
god karma. Fordi min mor siger
det. Fordi jeg vil være god for Gud.
Fordi jeg er døbt. Fordi det ville
ændre hele verden, hvis alle tænkte
sådan. Fordi jeg gerne vil i Himlen. Fordi det vil hjælpe min næste.
Fordi "smil til verden og den smiler
til dig". Fordi så får man mest ud
af livet. Fordi det gør os selv, vores
nærmeste og verden bedre.

Fordi det gør en forskel og hvis alle
var gode vil det ændre verden. Fordi
at være god mod folk gør dem glade. Fordi folk ikke gider dig, hvis
du er ond! For andres skyld. Fordi
glæde til andre giver glæde til én
selv. Fordi jeg har gjort noget godt
og ikke fordi folk TROR jeg er god.
Så jeg kan komme i Himlen. Fordi
jeg gerne vil gøre en forskel. Fordi
jeg kan. Fordi det er cool. Fordi jeg
får det dårligt ved at være ond mod
mennesker, og så er livet bare meget
lettere når man er søde ved hinanden hele tiden. Fordi det er en god
ting at være god ved andre. Fordi
livet er for kort til ikke at være
god. Fordi jeg vil være cool. Fordi
det er en vigtig del af livet. Fordi
jeg gerne vil glæde andre med mine
skillz. Fordi jeg tror på Gud. Fordi
så bliver alt meget nemmere. For at
få et bedre liv. Fordi vi kan og vi vil.
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Onsdag d.22. april kl. 19.30
i Thorning Kirke
Forfatteren/komponisten
Hans Anker Jørgensen
Ingen anden moderne salmedigter
deler vandene som præsten Hans
Anker Jørgensen. Lige så roste hans
salmer er for deres aktualitet og nærvær - lige så højrøstet har kritikken
lydt, at de identificerer kirke og kristendom med bestemte politiske og
sociale problemstillinger og holdninger.
Den kritik (eller måske disse fordomme?) er dog de seneste år nærmest forstummet - måske i takt med,
at flere og flere har fået øjnene op
for, at Hans Anker Jørgensens salmer
ikke kun ejer sproglig kraft, men også
har klar bibelsk inspiration. Således
lægger hans salmer sig direkte op ad
en ægte bibelsk indignation over for
undertrykkelse og magtmisbrug, sådan som man kan finde det hos flere
profeter i Det Gamle Testamente og
ikke mindst i Lukasevangeliet i Det
Nye Testamente.
Hans Anker Jørgensens salmedigtning læner sig tydeligt op ad den
gamle bibelske magtkritik og Martin Luthers kritik af grådighed og
kræmmermentalitet. Med andre ord
udtrykker hans salmer et gennemført
og aktuelt forsøg på at lade kristendommens budskab komme til orde
for dem, der er de små i det moderne, teknologiske og industrialiserede
forbrugersamfund. Helt bevidst stil-

les evangeliet på deres side - vendt
mod magthavere, profitmagere
og pampere.
I en af Hans Anker Jørgensens andre salmer, som han i øvrigt også selv
har komponeret melodien til - nemlig "Du, som gir os liv og gør os glade” fra 1982, er stilen mere afdæmpet, men alligevel ikke til at tage fejl
af. Også her har teologiske (og måske
politiske?) smagsdommere rynket på
brynene af flere salmelinier, såsom
"Uden dig (= Gud) har kolde spekulanter/skabt en hverdag uden lys
og luft/uden tid til børn og gamle
tanter/uden fuglesang og blomsterduft" i vers to, og videre i vers fire,
der fremstår som Jesu direkte tale: "I
skal ikke tjene på hinanden".
Hans Anker Jørgensen gik i 2005 på
pension fra sit embede som studenterpræst ved Københavns Universitet og sognepræst ved Hans Tausens
Kirke efter at have virket som præst
i forskellige stillinger siden 1976 bl.a. i den fattige bydel Tingbjerg i
København med masser af konfirmander og masser af sociale problemer. Her var han med til at bygge
kirke og opbygge en folkekirkemenighed fra grunden.
Der er fri entre.
Menighedsrådet
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Kirkevandring fra
Thorning kirke til Vium kirke
Den 25. maj, 2. pinsedag, kl. 9.00
De to foregående år har mange sluttet op om kirkevandringerne, der har
gået fra mindestenen for Ungstrup
kirke til Thorning kirke og fra Thorning kirke til Grathe kirke. I pastoratet går vi i år fra Thorning kirke til
Vium kirke, forbi Kirkehøj og Nipgård sø. En naturskøn strækning på
5-6 km. Synes nogle, at strækningen
er for lang, kan man blive kørt fra
Thorning til Impgård.
Vandringen rammes ind af andagt i
Thorning kirke og Vium kirke. Der
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er pauser undervejs og fortælling om
egnen, som rummer et væld af historier. Formiddagen sluttes af med
et traktement i sognelokalet i Vium
gl. præstegård, hvorefter vi med bus
køres tilbage til kirkepladsen i Thorning.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der gives yderligere oplysning om
turen ved annonceringen i Kjellerup
Tidende.

Liste over
årets konfirmander 2015
Ans Kirke
Søndag d. 26.april
Louise Lindgaard Pedersen,
Teglgade 52, Ans
Karup Kirke
Bededag 1.maj
Jonas Skjødt Dyhr, Brokhusvej 7
Vinderslev Kirke
Søndag d.3.maj
Maiken Wedel Pedersen,
Haugevej 2, Vinderslev
Vindum Kirke
Søndag d.3.maj
Martin Christian Celinder Nielsen,
Arendalsvej 405, Silkeborg
Hørup Kirke
Søndag d.3.maj
Emma Niedoborski Ammitzbøll Jensen, Træengen 12, Kjellerup
Simone Brix Larstrøm,
Søndergade 21 2.tv., Kjellerup
Vium Kirke
Søndag d. 10. maj kl. 11.00
Rasmus Hovgaard Andersen,
Søren Kannes Vej 10, Vium
Jonas Lindegaard Christensen,
Søren Kannes Vej 33, Vium
Sofie Nedergaard Galsgaard,
Hans Tausens Vej 9, Hvam
Christoffer Shawn Sigaard Pedersen,
Krogsgårdsvej 28, Hvam
Mikal Poulsen, Hærvejen 3, Hvam

Matias Lykke Skovbjerg,
Nørrevangsvej 37, Vium
Jesper Ladekarl Sørensen,
Krogsgårdsvej 62, Hvam
Linett Solhøj Rosenkvist Tolstrup,
Skrænten 49, Thorning
Thorning Kirke
Søndag d.17.maj kl.9.00
Julie Bach, Almtoftvej 56,
Kjellerup
Lasse Damgaard,
Resdal Bakke 44, Silkeborg
Christopher Dunn-Falck,
Vattrupvej 24
Lasse Brandt Fredsager,
Ungstrupvej 18
Kasper Kristian Holm Hansen,
Kong Knuds Vej 1
Kristian Gorm Jensen, Blichersvej 8
Mathias Vagn Jensen, Blichersvej 8
Christian Søgaard Jørgensen,
Lærkevej 93, Fårvang
Anders Geiger Madsen,
Vattrupvej 39A
Maria Arnfalk Engelbrekt Olesen,
Kærsholms Møllevej 2
Frederik Dahl Olesen, Danbovej 7
Adrian Voldum Voss Pedersen,
Ungstrupvej 18B
Didde Sørensen Riis,
Over Kærsholm Vej 7
Thorning Kirke
Søndag d.17.maj kl. 11.00
Ane Bjerre Andersen,
Munkemarken 72
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Mathias Rosenvinge Beier,
Bødkersmindevej 17
Mathias Lyngholm Christensen, Oustrupvej 11
Mathias Kragh Esbensen,
Viborgvej 6
Nicole Overgaard Gommesen,
Pederstrupvej 79, Pederstrup
Nicklas Dalgaard Müller,
Højgårdsvej 23
Kristian Dahlmann Oddershede,
Tørrepladsen 31

Marie Christence Nørtoft Olsen,
Munkemarken 56
Emma Kjærulff Schou,
Østergade 28A, Kjellerup
Julie Amalie Rosenkvist Skovborg,
Prangervej 21, Skræ
Christoffer Passer Storgaard,
Kong Knuds Vej 11
Louise Passer Storgaard, Kong
Knuds Vej 11
Sarah Passer Storgaard,
Kong Knuds Vej 11

Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
16.11.2014
Kimma Møller
Damsgaard-Andresen
18.01.2015
Noah Andersen
Ingen dåb i Grathe
Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
Kirkelig velsignelse
Ingen vielser i Thorning
Grathe Kirke
Ingen vielser I Grathe

Døde/begravede/bisatte
Grathe
24.11.2014 Ulla Brandt
Thorning Kirke
08.12.2014
Magda Elisabeth Nyrup
12.12.2014
Edith Pallesen
16.12.2014
Hans Peter Bülov Skovborg
29.12.2014
Herluf Nørskov Rask
31.12.2014
Bente Spendser Madsen
04.01.2015
Esther Amalie Nielsen

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om
året. Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktøren
inden 24. april 2015.
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Thorning

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsformand
Eivind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup
86 88 90 12 / 51 74 30 67
Kirkeværge
Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup
86 88 09 35
Kasserer
Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup
20 29 06 55
Graver
Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
86 88 09 46
Kirkesanger
Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast
25 48 72 01
Organist
Britta Sauermilch, Nørregade 13, 7171 Uldum
40 85 84 93

Grathe

Menighedsrådsformand
Verner Pedersen Haugevej 39, Hauge
Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose
Kasserer
Inger Michelsen, Haugevej 52
Graver
Søs Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
Kirkesanger
Peter Kildedal, Bygtoften 5, Kjellerup
Organist
Se Thorning

86 88 83 92
86 88 03 12
86 88 84 79
86 88 09 46
20 27 72 51

Præstesekretær
Jonna Schmidt Jensen
Træffes bedst på kontoret tirsdage mellem 9-12 mail: jsj@km.dk
Sognepræst
Kst. sognepræst Juma Kruse

86 88 00 02
53 29 69 35

Præst Jørgen Husted

51 86 58 90

Viborg kirkeradio
Sender hver søndag fra kl. 20-21 For Kjellerup egnen 101,7Mhz
Tjek hjemmesiden www.kirkeradio.dk

www.thorningkirke.dk
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Gudstjenesteliste
Thorning - Grathe - Vium sogne
Dato
1. mar. 2. s. i fasten
8. mar. 3. s. i fasten
15. mar. Midfaste
22.mar.MariæBebudelse
24.mar. (ikke 31.mar.)
29. mar. Palmesøndag
2. apr. Skærtorsdag
3. apr. Langfredag
5. apr. Påskedag
6. apr. 2. Påskedag
12. apr. 1. s. efter påske

Thorning

Grathe

9.00
10.30 Tema-gudstjeneste
med indsamling
10.30 (kor)

10.30 (kor) *
9.00 Temagudstjeneste
9.00

11.00 Søren Peter
Villadsen (gospel)

9.00 Jørgen Husted
19.00 (kor)
10.30
10.30
9.00
10.30 *
9.00 Jørgen Husted

26. apr. 3. s. efter påske
28. apr.:
1. maj Store Bededag
3. maj 4. s. efter påske

10.30
Bakkegården kl. 10.00

10.30
9.00 K
9.00
10.30
10.30
Jørgen Husted
9.00
10.30

10.30

9.00 K
11.00
Konfirmation

10. maj 5. s. efter påske

17. maj 6. s. e. påske
24. maj Pinsedag
25. maj 2. Pinsedag
26. maj:
31. maj Trinitatissøndag
7. juni 1.s.e. trin.

9.00 K
10.30 (med minier)

Bakkegården kl. 10.00

19. apr. 2. s. efter påske

14. maj Kristi Himmelf.

Vium

10.30
9.00 og 11.00
Konfirmation
9.00
Kirkevandring
Bakkegården kl. 10.00
9.00
10.30

10.30 (kor)
Kirkevandring

Kirkevandring
10.30

9.00

Hvor intet navn er angivet, er det kst. sognepræst Juma Kruse, der har gudstjenesten. *Efter gudstjenesten er der
møde for menigheden; stedet annonceres. K: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Der tages forbehold for ændringer.
Kirkebilen er til for at bruges! - Man ringer selv til Thorning Taxi & Turist, tlf. 86 88 01 75 senest dagen før .

