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Præstens side
Høsten er over os og for nogle afgrøder allerede forbi. Det går stærkt!
Ikke så snart kornet er begyndt at
spire om foråret, kommer vi til høstede marker. Sådan føles det.
For alle gælder Så og Høst princippet. Landmanden tilsår sine marker
sent efterår eller tidlig forår, forst-

manden planter sine unge træer og
lader senere generationer fælde dem
– selv nyder han, hvad hans forgængere har plantet. Fiskeren sætter sit
garn ved solnedgang for at røgte dem
før solopgang.
Eleven tilegner sig viden på skolebænken for at høste til eksamen.

Forhåbentlig høster de alle mangefold.
For nogle er vækstprocessen kort –
for andre lang.
Alle er afhængige af, at der er en
vækst, som er Gudgiven.
Ikke kun de, der lever af naturen
oplever væksten som deres eksistensgrundlag. Også eleven oplever vækst
i sin viden gennem at arbejde med
stoffet, ladet sig undervise, se sammenhænge og få forståelse for emnet
og dets anvendelse.
At leve på Guds grønne jord er at
leve i et vækstunivers. I en proces.
Jeg har altid været begejstret for at
være beboer på Den grønne Jord –
Den blå Planet omgivet af et tilsyneladende goldt univers så langt tanken
rækker.
Det er et ufatteligt under, at der i
dette alt findes et så smukt sted med
et liv i så stor mangfoldighed.
I den kristne livstydning tror vi på,
at den gode Gud står bag skabelsen.
den gode Gud ønsker også et fællesskab med sine skabninger – os mennesker!
Masser af mennesker lever uden et
bevidst fællesskab med Gud, og de
synes, de lever godt.
Men også i relationen til Gud hersker princippet Så og Høst.
Guds ord har en skabende kraft.
Bibelen er ikke bare ord. Men livgivende ord.
Et lille input fra bibel, salmebog,
gudstjenester mv. kan kaste et andet
perspektiv ind, end det man ellers
selv kan fremstamme.
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Har man tid, kan man høre Morgenandagten kl. 8.05 ugens 6 første dage
på tv-kanalen DrK eller DAB P2.
I Den danske Salmebog er der ud
over de 791 salmer en del bønner og
skriftsteder fra side 879 og frem.
På nettet kan man finde en del tjenester, der tilbyder tilsendelse af skriftsteder på mail eller sms.
I de fleste hjem står der også et Nyt
Testamente. Det er især de 4 evangelier, der er udbytterige.
Har man en hel bibel med både Det
gamle og det nye Testamente, er Salmernes bog virkelig en guldgrubbe,
da den må være skrevet af mennesker, som periodevis virkelig har været i nød.
Og læs hellere ganske lidt – måske
bare et enkelt vers, end lange passager. Ofte giver det én et løft og er
livgivende.
Ingen behøves at få at vide, at man
har et indtag fra den kant.
Det er ikke en konkurrence blandt
en masse andre mennesker, man stiller op i. Det er at så og siden høste.
Vi kender ritualerne fra den religiøse
verden og mange mennesker har deres ganske ikkereligiøse ritualer morgen, aften – tænk bare på dit ritual
omkring din iPhone.
Et dagligt ritual i forbindelse med
ens tro, kan blive til stor glæde. I
medgangstider bærer vi ritualet. I
svære tider bærer ritualet os.
På russisk hedder ordet fred Mir.
Russeren forstår ikke begrebet fred,
som en fredfyldt tilstand uden pro-

blemer eller farer. Nej, for russeren
er Mir forbundet med at opruste, at
bruge freden til at forberede sig på en
evt. kommende krise, næste angreb.
Historisk har de ikke gode erfaringer
med det vestlige Europa, som gennem bl.a. Napoleon og Hitler kom
ind over landets grænser med død og
ødelæggelse.
Her er noget at lære: At vi bruge
gode tider til at opbygge os selv gennem kendskab til vor historie, litteratur, musik, land, natur – vort livsgrundlag og tro.
I salme 126 fra Det gamle Testamente lyder det:

De, der sår under tårer,
skal høste med jubel.
Grædende går han ud,
mens han bærer såsæden;
med jubel vender han hjem,
mens han bærer sine neg.
Sådan opleves det ofte i mange af livets forhold:
Det er hårdt og fast arbejde at så!
Men tilsvarende frydefuldt at bære
høsten hjem!
Med ønsket om en god høst!
Jørgen Løvstad

Tak for modtagelsen!
Vi vil gerne sige menighedsrådene,
kirkernes personale, præstekolleger,
naboer og byens øvrige borgere stor
tak for den varme og overdådige
modtagelse, vi har fået her i Thorning – Grathe - Vium pastorat, hvilket ikke mindst kom til udtryk søndag, d. 28. juni i de tre kirker med
efterfølgende traktementer.

Vi flyttede ind i præsteboligen dagen
efter og er nu ved at være så meget på
plads, at vi har fået appetit på at se os
om i sognene.
Det bliver spændende i tiden fremover at mødes med jer i de forskellige dele af livet, som det udspiller
sig her.
Anette og Jørgen Løvstad

Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om
året. Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktøren
inden 30. oktober 2015.
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Siden sidst fra Grathe
Turist i de lokale kirker

Tirsdag den 16. juni 2015 – en dejlig sommeraften – inviterede Grathe
menighedsråd sognets beboere og
andre interesserede til at være turist
i kirken. Vi startede aftenen med at
synge "Det dufter lysegrønt af græs".
Inger Michelsen stod for en meget
levende fortælling om kirken – hvordan befolkningen i lokalområdet i
sin tid kæmpede for at få en kirke.
Små historier om bl.a. en dreng, som
havde siddet på taget mens kirken
blev bygget og tabte et spillekort ned
i ydermuren; hvordan fru provst Lar-

Indsættelse af Jørgen Løvstad
den 28. juni 2015

Dagen startede i dejligt solskinsvejr
med morgenkaffe og rundstykker,
som blev indtaget i våbenhuset, inde
i kirken eller udenfor før selve indsættelsen. Der var ca 50 personer,
som havde valgt at deltage i denne
begivenhed. En god start på en lang
dag for vores nye præst og hans familie, som på denne måde fik mulighed
for at hilse på sognets menighed for
første gang.
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sen sammen med andre kvinder arbejdede for at samle penge ind til et
tårn til kirken, og om sten fra Grathe
kapel, som blev brugt til byggeriet.
Selv om Grathe er en ung kirke – ca.
100 år – er der mange fortællinger
om den.
Efter fortællingen sang vi "Du som
har tændt millioner af stjerner".
Der var omkring 60 tilhørere, som
denne aften sluttede med kaffe og
småkager i våbenhuset. Stor tak til
Britta og Søs for medvirken ved arrangementet.

Kirkevandring den 25. maj

I lighed med de seneste to år havde
vi også i år kirkevandring 2. pinsedag
- denne gang fælles for alle tre sogne
i pastoratet. Dagen blev indledt med
en kort morgenandagt i Thorning
kirke, hvorefter vi - ca. 40 deltagere - vandrede i samlet flok, først
til Kirkehøj i Thorning, hvor Ellen
Andersen fra Thorning menighedsråd udpegede forskellige punkter i
sognet og fortalte om fx Hærvejens
betydning for sognene. Videre gik
det i det fine vejr til Nipgård Sø,
hvor formiddagskaffen blev indtaget.
Ved ankomsten til Vium kirke fortalte menighedsrådsformand i Vium
Anette Ruskjær om kirken og den

igangværende sikring af kalkmalerierne. På grund af stilladserne i kirken foregik den afsluttende andagt
ved konst. sognepræst Juma Kruse i
menighedshuset, hvor vi også efterfølgende nød en let frokost, inden vi
kl. 13 blev kørt tilbage til Thorning
efter en rigtig dejlig 2. pinsedags formiddag. Tak til Vium for husly.

PS. Husk at læse mere på Grathe sogns hjemmeside.

Allehelgensmøde
4. november Allehelgensmøde på
Bakkegårdens Café kl. 19.30.
Der er Allehelgensgudstjenester i
pastoratets 3 kirker søndag, d. 1.
november – gudstjenester, hvor navnene på årets døde læses op, og hvor
tekster og bønner centrerer sig om
det at miste.
Derudover vil menighedsrådene gerne invitere til mødet 4. november.
Sognepræst Jørgen Løvstad vil kommer med et oplæg med titlen:
Hvordan lever man med tabet af
de kære…. Oplægget vil både indeholde ord om sorg og tab, men også
konkrete anvisninger på, hvad man

evt. kan gøre.
At være ramt af sorg og tab kalder
i den grad på et fællesskab, hvor
man trygt kan være i sine følelser og
måske fortælle til et medmenneske,
hvordan sorgen opleves. Byrder kan
være svære eller umulige at bære alene, men sammen med andre kan det
blive muligt.
Vi får på et tidspunkt en kop kaffe og
måske har nogen lyst til at fortælle,
hvad der har været hjælpsomt i deres
liv efter tabet af en af de kære.
Jørgen Løvstad runder aftenen af
med at vise nogle af Den danske Salmebogs sider til hjælp i sorgen.
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Sensommermødet 2015
Søndag den 13. september kl.
13.30 i Forsamlingshuset.
Emnet er:
”Grundtvig – en livsskildring i billeder, ord og musik”.

Lars Thorkild Bjørn har sat Grundtvigs begivenhedsrige liv i ord, billeder og musik. Med sit kamera er han
gået i Grundtvigs` fodspor og gennem flere år samlet materiale til sit
multimedie foredrag.
Fortællingen begynder i Udby præstegård på Sydsjælland, da Grundtvig fødes, og vi følger hans turbulente liv, digtning og tænkning frem til
hans død og begravelse. Et langt liv
er blevet til en fortælling, en stor historisk rejse igennem danske værdier.
Efter udgivelsen af bogen om Asta
Grundtvig
i
2013, får hans
3. kone et helt
særligt afsnit i
fortællingen.
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Nye og gamle, kendte og ukendte
tekster til sange og salmer af Grundtvig ledsager billederne og lægger op
til fællessange. Maria Stenz og Erik
Grip har blandt andet lagt stemmer
til Grundtvigs` tekster og Erik Grip
har komponeret nye melodier til to
ukendte kærlighedsdigte.
Lars Thorkild Bjørns` flotte Grundtvig-billeder varer 2½ time afbrudt
af en kaffepause og vises på et 6 m
bredt filmlærred. Den unikke fortælling er vist over 960 gange i Norden,
Tyskland og Polen.
Præcis 100 år efter N.F.S. Grundtvigs` fødsel indviede man Thorning
Forsamlingshus - den 8. september
1883. Dengang og nu ærer og værdsætter vi fortsat hans indflydelse på
dansk kirkeliv, højskoler, oplysning
og glæden ved livet.
Arrangementet er et samarbejde
mellem Thorning Menighedsråd &
Thorning Foredragsforening og i år
foregår det i Forsamlingshuset uden
forudgående kirkegang.
Alle er velkomne til en god oplevelse og kaffebord.
Billet ved døren 75,- kr.
OBS …Som følge af et afbud fra Lisbeth Filtenborg fra Børkop p.g.a. et for
stort arbejdspres, har vi ændret både
program og den dato, som står på de
solgte medlemskort.

Krypten i Thorning Kirke
fortæller historie

Under koret i kirken findes fra gammel tid af et gravkammer, der er
blevet brugt til begravelser for adelsslægten Sandberg på Neder Kjærsholm i 1600tallet.
Her står 3 læderbetrukne egetræskister med kisteplader på. Indskrifterne fortæller, at her er oberstløjtnant Tyge Sandberg f. 7.2.1618 – d.
14.11.1659, hans frue Karen Juel
f. 14.10. 1626 – d. 17.10.1656 og
Helle Sandberg f. 1.4.1610 – d.
12.10.1660 stedet til hvile. Tyge
Sandberg faldt i slaget ved Nyborg
i 1659 under Svenskekrigen. Karen
Juel var en søster til søhelten Niels
Juel. Helle Sandberg levede sit liv
som ugift på herregården Høstrup.
I årene 1750 til 1773 var Martinus
Windfeld præst i Thorning. Han er
nr.9 på Præstetavlen. Han ægtede i
1758 Else Cathrine Steensdatter til
Aunsbjerg. Hun fødte året efter tvillinger, der formentlig var døde ved
fødslen, og de små kister blev sat i
krypten. På et tidspunkt blev også en
barnekiste med liget af en 8 -9årig
pige nedsat. Da provst Windfeld
døde fik hans kiste også sin plads i

krypten med en kisteplade ovenpå
omhandlende afdødes liv og levned.
På et tidspunkt er krypten blevet
fyldt op med sand og adgangen dertil lukket. I 1937 under restaurering
af kirken blev krypten tømt for sand.
Den blev gjort tilgængelig fra gulvet
i koret, og de 3 Sandfeld-kister, en
spædbarnekiste og Provst Windfelds
kiste kunne beses. De sidstnævnte
kister var imidlertid beskadiget af tidens tand, og i 2001 besluttede Menighedsrådet at få repareret Windfeldkisterne. Læge Iver Søndergaard,
tandlæge Harald Pehrson og ortopædkirurg Magne Juhl undersøgte
kisternes indhold med bistand af
Retsmedicinsk institut i Århus. Det
viste sig, at der var rester af 5-6 skeletter. I Årsskriftet 2014 fra Museum
Silkeborg Blicheregnen, ”Brudstykker fra Blicheregnen”, har Iver Søndergaard beskrevet arbejdet.
Med tilbørlig respekt er alle knogler
lagt ned igen i reparerede kister. Barnekisten indeni provstens kiste, hvor
den blev fundet sammen med rester
af den anden spædbarnekiste. Provstens kiste med kisteplade og den ene
intakte lille barnekiste er på plads
som tidligere, og det er muligt nu at
se krypten igen og mærke historiens
vingesus.
Ellen Andersen
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Koncert i Thorning Kirke
tirsdag den 1. september kl. 19.30
Rock, Håb & Kærlighed - en collage bestående af sang og oplæsning
I 60’erne opstod talemåden "Peace,
Love & Understanding".
"Rock, Håb & Kærlighed" er en
omskrivning af "Tro, Håb & Kærlighed" (1.Kor. 13).
Beatsalmers 3. projekt har et "treenigheds-tema", hvor programmet
inddeles i hhv. 2 sange + 2 sange +
3 sange - selvfølgelig med henvisning til "Kærlighedens Lovsang" af
Paulus, hvor der sluttes med: "Men
størst af dem er kærligheden".
Det er blevet sagt, at Den Danske

Salmebog er danskernes 2. Bibel og i udlandet misunder de os vore
store salmedigtere. Den poesibog,
som salmebogen rettelig er, vil vi
gerne give ekstra opmærksomhed!! "Rock, Håb og Kærlighed" yder hermed sit bidrag ved i et kalejdosskop
at sammenstille danske kernesalmer
med stærke bibeltekster og klassiske
rocksange.
De 4 medvirkende er Tina Kruse
Andersen, Simon Mott Madsen,
Bjørn Krog Thesbjerg og Tore Bjørn
Larsen.
Entre 75 kr.

Salmesangsaften i Thorning forsamlingshus tirsdag den 7. oktober kl. 19.30
Vi vil denne aften synge under temaet: Høst - efterår - livets høst, ved
Britta Sauermilch. Der synges efter
salmebogen (medbring gerne din

egen) og Højskolesangbogen.
Thorningkoret medvirker under ledelse af Elisabeth Tøttrup.
Der serveres kaffe og kage til 40 kr.

Koncert i Thorning Kirke
tirsdag den 3. november kl.19.30
De 3 fløjter
Der venter publikum en veloplagt
og inspirerende oplevelse, når der inviteres til koncert med De 3 fløjter.
Repertoiret er publikumsvenligt og
favner både det folkelige og det etablerede øre i kraft af de fremragende
arrangementer lavet eksklusivt til De
3 fløjter af Steve Dobrogosz.

8

De kendte klassiske værker har fået
et løft og et lille tvist, der tilsammen
med den unikke sammensætning af
tre forskellige fløjtetyper; tværfløjte,
alt-tværfløjte og bas-tværfløjte, åbner
for et intenst og nærværende rum.
Herudover bliver værkerne præsenteret i en levende og hjertelig atmosfære.

Birgitte Moos Farsø
• Tværfløjte, Bas-tværfløjte
• Kandidat i fløjte fra Det Vestjyske
Musikkonservatiorium
• Deltaget i diverse mesterklasser

Susanne Klausen
• Tværfløjte, piccolofløjte
• Kandidat i fløjte fra Det Vestjyske
Musikkonservatiorium
• Deltaget i diverse mesterklasser

Birgit Sofia Kjær
• Tværfløjte, alt-tværfløjte
• Kandidat i fløjte fra Nordjysk Musikkonservatorium
• Deltaget i diverse mesterklasser

Der er fri entre til koncerten.

Julekoncert i Thorning Kirke
onsdag den 9. december kl. 19.30
Hanne Nørtoft Bødtker vil i år sætte os i julestemning med sin dejlige
stemme.
Det endelige program er endnu ikke
fastsat, men se annoncen i Kjellerup
Tidende når tiden nærmer sig.
Thorningkoret medvirker.
Hanne Nørtoft Bødtker er født i
1970 og er diplomuddannet i klassisk sang fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2005, hvor hun har studeret hos Helge Frees Christiansen
og Dorthe Steengaard.

Hanne har deltaget i mesterkurser
hos blandt andre Edith Guilliome,
Ian Adam, Roger Vignoles, Judith
Beckmann, Ingrid Haking Raaby,
Olov Olofson og professor Friedrich
Gürtler, og i Musikdramatik-kurser
hos Robert Bøgelund Vinther.
I 1994 udgav Hanne en CD med
Brorsonsalmer sammen med musikeren Jens Bendix
Samt meget, meget mere.
Der er fri entre til koncerten.

Hanne gav koncerter sammen med
pianisten John Cameron i 1994.
I 1994 udgav Hanne en CD med
Brorsonsalmer sammen med musikeren Jens Bendix.
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Om 20. september 2015
Søndag, d. 20. september kl 10.30 i
Thorning kirke er der fællesgudstjeneste for alle pastoratets kommende
konfirmander – og for dem i 7. klasse, der måske ikke vil konfirmeres,
men gerne vil
vide noget om,
hvad de fravælger.
Efterfølgende
er der frokost i

Thorning forsamlingshus, hvor indskrivning af konfirmander vil foregå.
Sognepræst Jørgen Løvstad vil fortælle om konfirmationsforberedelsen, hvor vi går tæt på livets store
eksistentielle spørgsmål, hvor vi kan
komme med vore spørgsmål om tro
og tvivl og sammen forsøge at finde
svar på dem ud fra en kristen livstydning – helst i en blanding af alvor og
humør!

Pilgrim for en dag
Vi skal lige minde om, at sognets beboere inviteres med
på en vandring fra Thorning kirke til herberget i Hald
fredag, d. 28. august med start i Thorning Kirke kl. 9.00.
Turen ledes af pilgrimspræst Elisabeth Lidell, Viborg stift.

Døbte, viede og døde i
Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
24.05.15 Vilfred Helge Christensen
07.06.15 Dagmar Lysgaard Ravn
12.07.15 Emma Success Laugesen
Grathe Kirke
21.06.15 Vilma Langhoff Nielsen
Bryllup/kirkelig velsignelse
Grathe Kirke
27.06.15 Dorit Vestergaard Ankersen og Marck Anholm Jensen
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Døde/begravede/bisatte
Grathe Kirke
Ingen
Thorning Kirke
08.05.15 Elna Eriksen
15.05.15 Karen Pedersen
10.06.15 Lilly Märcher
18.06.15 Erna Baunsgaard
21.06.15 Henry Pedersen
27.06.15 Bent Lassen
29.06.15Jens Christian Nonbo
09.07.15 Ruth Bundgaard Pedersen

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
Sognepræsten
Jørgen Løvstad

86 88 00 02 / 53 29 69 35

Bistand ved sognepræst Søren Peter Villadsen

30 24 15 58

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

Thorning

Grathe

Vium

1.september

Koncert, Thorning kirke, kl. 19.30
med Rock, Håb og kærlighed.

6. september

10.30

13. september

9.00

20. september

Fællesgudst. I Thorning 10.30 med efterfølgende konfirmandindskrivning i Thorning forsamlingshus.

27.september

10.30 Fælles Høstgudstj. I Grathe
kirke. Kirkekoret medvirker.

29. september

Bakkegården 10.00

4. oktober

10.30

7. oktober

19.30 Salmesang i
forsamlingshuset i Thorning.

11. oktober

9.00

18. oktober

9.00

9.00

10.30 (K) Høstgudstj.
10.30 Fælles Høstgudstj. I Grathe
kirke Kirkekoret medvirker.

9.00

9.00

Ingen.

10.30 (K) Kirkekoret medvirker.
10.30

Ingen.
9.00 S.P.V.

25. oktober
27. oktober

Bakkegården 10.00

1.november

Allehelgens Gudstj. 10.30

3. november

19.30 Koncert i Thorning kirke
med De 3 fløjter.

4. november

Allerhelgensmøde 19.30 i
Bakkegårdens café.

Allehelgens Gudstj.14.00

Allehelgens Gudstj. 16.00

Allerhelgensmøde 19.30 i
Bakkegårdens café.

Allerhelgensmøde 19.30 i
Bakkegårdens café.
17.00 Lanternegudstj. – gratis
aftensmad for alle.

5.november
9.00 Kirkekoret medvirker.

22. november
24. november

Bakkegården 10.00

29. november

10.30

10.30 (K)
9.00 S.P.V.

Ingen.

14.00 Gudstj. med minikonfirmander og konfirmander i anledning af 1. søndag i advent.

19.00 Gospelgudstj. i Vium kirke i
anledning af 1. søndag i advent.

Hvor intet navn er angivet, er det pastoratets præst, der har gudstjenesten.
S.P.V. er Søren Peter Villadsen, Hinge-Vinderslev. Øvrige gudstjenester er sognepræst Jørgen Løvstad.
(K) Kirkekaffe efter gudstjenesten.

gdgruppen.dk • 86623321

15. november

Ingen.

Husk! – det er muligt at benytte kirkebilen – blot ring til Thorning Taxi & Turist, tlf. 86 88 01 75 senest dagen før.

