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Et nådigt blik
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Der er altid et spejl på et badeværelse.
Når vi mennesker står og vasker vores
hænder ved håndvasken, kan vi lige
se, om håret sidder, som det skal. Hvis
ikke, kan det rettes, inden vi fortsætter
ud blandt andre mennesker igen. Eller
vi kan tjekke, om der er kommet flere
grå hår frem siden sidst.
På mange mobiltelefoner er der også
en spejl-funktion. Så kan vi altid lige
se, hvor trætte vi ser ud, eller om der
sidder noget mellem tænderne. Det er
rart at opdage det, inden vi skal til et
vigtigt møde eller se et menneske, vi
gerne vil gøre et godt indtryk på. I det
hele taget er der spejle rigtigt mange
steder. Hvis ikke lige vi kan finde ét,
kan vi altid spejle os i et vindue eller
en vandoverflade.
Små børn lærer også hurtigt, at det er
sjovt med spejle. Der kan de se sig selv.
Vinke og smile til den anden person
inde i spejlet. Hvornår mon de forstår,
at det er dem selv? Svært at sige. Men
det er sikkert, at når de vokser op, bliver de lige så afhængige af spejle som
vi andre.
Vi mennesker elsker nemlig at kigge
på os selv. Enkelte af os – eller måske
mange? – opdager pludselig midt i en
video-samtale på skype eller facetime,
at vi sidder og kigger på vores eget lille
billede oppe i hjørnet i stedet for det
store billede af den, vi taler med.
Selvoptagetheden er afsløret. Spejlene
styrker den.
For nogle år siden flyttede jeg ind i en
lejlighed. Der var lidt møbler her og
der. Bl.a. et ret stort og lidt retro-agtigt

spejl, som jeg godt kunne lide. Så det
hængte jeg op på kontoret. For det var
da praktisk lige at kunne se, om alt
nu så ud, som det skulle. Jeg kunne se
mine egne smil og gode humør på de
glade dage. Jeg kunne se mine egne
halvtriste øjne, når jeg havde en træls
dag. Jeg bedømte mit tøj og udseende.
Var det passende pænt og samtidig afslappet for en præst? Eller skulle jeg se
at skaffe mig noget nyt tøj?
På et tidspunkt blev det for meget med
det spejl, og jeg hængte en ikon med et
portræt af Jesus Kristus op i stedet for.
Hans tøj var mere hipt end mit eget,
som jeg ellers plejede at se på. Men
vigtigst af alt, så var hans blik mere
nådigt end mit. Hans blik bedømte mig
ikke på, om jeg havde en god eller en
dårlig dag, om jeg var glad eller trist
indeni. Hans blik fastsatte heller ikke
min værdi ud fra mit udseende.
Jeg tror, vi har brug for et sådant blik
i vores liv. Et nådigt blik. Et blik som
fastsætter vores værdi ud fra, at vi er
mennesker, som er skabt af Gud. Derfor er vi elskede. Derfor er vi værdifulde. Vi har brug for Guds nådige blik.
Hvis ikke det er nok, kan vi her til april
igen leve os ind i påskens begivenheder. Der fik Guds nådige blik ekstra
styrke og intensitet. Jesus gav sit liv
for os langfredag og opstod fra de døde
påskemorgen. Besejrede synd og skyld
og skam. Vandt over død og Djævel. På
grund af alt det Jesus Kristus gjorde,
kan vi stole helt på, at Guds blik er nådigt.
Det ser også de dele af os, som vi helst

ikke vil vise for andre. Vores mørke.
Vores svigt. Vores selvoptagethed. Alt
det har Jesus én gang for alle set i øjnene på korset og båret for os. Det er
tilgivet. Det er væk. Derfor er Guds blik
på os helt nådigt. Ikke vredt. Ikke ondt
og stirrende. Men nådigt.
Det nådige blik fra Gud skal få os til at
føle os værdifulde og elskede. Og fremfor alt skal det få os til at have det samme nådige blik på andre. Når Gud har
tilgivet os, må vi prøve at tilgive andre.
Når Gud har tålmodighed med os, må
vi gøre en indsats for at have det med
andre. Når Gud har et barmhjertigt og
ikke-kritisk blik på os, må vi øve os i at
have det på andre.
Er det let? Nej. Langt fra! Derfor har jeg
stadig ikonen hængende på min væg.
Derfor hænger der billeder og figurer
af Kristus i alle kirker. Vi har brug for
hans nådige blik, så vi kan kende vores
værdi og blive bedre til at elske andre.

Mikael Holst Kongensholm

Ny ansættelse i pastoratet
Menighedsrådene har oprettet en ny stilling som kombineret kirkemusiker/organist med kirke- og kulturmedarbejderopgaver i de 3 sogne Thorning, Grathe og
Vium på fuld tid fra den 1.marts 2019.
Vi har været så heldige at få en virkelig
kompetent og engageret kvindelig medarbejder, som de fleste kender til i forvejen, idet det er vores korleder for børn og
for en del aften-sommersang i Thorning,
nemlig Lene Tind Ahrenfeldt fra Kjellerup. Vi hilser Lene med et stort og hjerteligt velkommen til samarbejdet med
alle i de 3 sogne. Det bliver rigtig spæn-

dende sammen at kunne starte nye tiltag
op med Lene både i det nye sognehus i
Thorning og i Menighedshuset i Vium.
Da der er mangel på organister i landet,
og vi ikke har fået kvalificerede ansøgere,
har vi søgt vejledning ved Ikast-Brande
Provstis HR-medarbejder. Vi nåede derefter frem til, at løsningen måtte være en
omstrukturering af alle stillinger indenfor det musiske område til en fuldtidsstilling, selvom det er en økonomisk stor
mundfuld og har betydning for, at nogle
aktiviteter ikke kan fortsætte på nuværende facon. På disse vilkår og af disse

Kirkemusiker

heldigt for mig,
eftersom jeg ikke
spiller
kirkeorgel - endnu A Jeg
søger dette forår
om optagelse på
kirkemusikuddannelsen med basislinje i orgel. For
selvfølgelig
skal
jeg også kunne
mestre orglet og
dermed kunne lave det valg, at musikken
til fx en almindelig højmesse skal ledsages af orgel. Men i takt med at en del nyere salmer med mere rytmiske melodier
har fundet vej til salmebogen og diverse
tillæg, er det oplagt at spille på fx klaver
til disse, da jeg mener, klaveret i mange
sammenhænge er mere velegnet til rytmisk musik.
Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang som kirkemusiker. Jeg har
prøvet kræfter med en del gudstjenester
i det halve år, sognene har været uden
organist. Det kræver rigtig meget øvelse
at spille salmer og få gudstjenesten til

Mit navn er Lene Tind Ahrenfeldt, og jeg
er den heldige, der d. 1. marts 2019 starter i den helt nye stilling, der er oprettet
som kirkemusiker og kirke/ kulturmedarbejder. De sidste 21 år har jeg arbejdet
som lærer, og i alle år har musik, kor samt
morgensamlinger med musik og fortælling været en stor del af mit arbejde og
det, jeg brænder for.
Jeg er mor til tre skønne piger. Marie, Sofie - og Sidse, som en del af jer kender, da
hun er kirkesanger i Thorning. Vi bor på
et dejligt landsted lidt øst for Kjellerup.
De sidste 2 ½ år har jeg været så heldig
at lede kirkernes børnekor sammen med
Sidse, og det sidste halve år har vi tilmed
startet spirekor for børn med lyst til sang
og sjov fra 1.-3. klasse.
Ellers er jeg spejderleder, friluftsmenneske og utrolig glad for kaffe og mine 24
højbede A
I den stilling, der har været opslået her i
pastoratet, har man søgt efter en kirkemusiker og ikke en organist. Det er ret

årsager er der oprettet denne kombinationsstilling, som Lene er blevet ansat i.
Lene skal på uddannelse som organist
løbende de næste 2 år. Hendes opgaver
bliver til en start udover at spille i kirkerne og på Bakkegården også at arrangere
babysalmesang, undervise minikonfirmander, børnekor samt hjælpe præsten
og menighedsrådene med de forskellige
arrangementer. På sigt håber vi at kunne
udbygge særligt børn- og ungearbejde i
det samlede pastorat tillige.
Yderlige orientering er tilgængelig via
kirkernes hjemmesider.
Menighedsrådene i
Thorning, Grathe og Vium

hænge sammen musisk. Jeg ser frem til
at få opøvet et repertoire og få den sikkerhed, der kommer med mange timers
øvning, og ikke mindst ser jeg frem til at
begynde på uddannelsen. Det tager lang
tid at lære et nyt instrument, også selvom
jeg har rigtig mange af de forkundskaber,
der skal til. Så jeg håber, I har lidt tålmodighed med mig. Det bliver der brug for!
I forhold til dét at være kirkemusiker og
kirke/kulturmedarbejder er jeg lige nu
optaget af fællesskaber, samt hvordan vi
skaber og er kirke for og med hinanden.
Hvordan kan vi skabe og udvikle gudstjenester og fællesskaber, som alle føler sig
velkomne i og har lyst til at være en aktiv
del af?
Kirke skaber vi sammen; Jeg glæder mig
utrolig meget til at være en del af de tre
menigheder samt den store fælles menighed. Jeg glæder mig til at spille og
synge sammen med jer, til at lære mennesker bedre at kende og sammen med
jer i sognene og de andre ansatte til at få
ideer, der kan styrke det brede kirke- og
musikliv i sognene.
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Siden sidst

Årets konfirmander

Dåb

Alexander Ostenfeldt Munk, Anne Nørgaard, Lasse Lynge Præstegaard Madsen,
Maja Hejdemann Schultz, Marinus Hollensberg Christensen, Patrick Smedegaard Harenberg, Sebastian Ostenfeldt Munk

Thorning Kirke
09.09.18 Benjamin Kristian Jensen
12.08.18 Liva Vehl Bjerk Revsbeck
12.08.18 Emil Olesen Grøn
12.08.18 Morgan Andresen
14.10.18 Storm Døssing Andersen
20.01.19 Alberte Daugaard Hansen
20.01.19 Kristian Voer Jensen
20.01.19 Hugo Langhoff Nielsen
Grathe Kirke
19.08.18 Isac Haack Vitting Axelsen
16.09.18 Mille Voer Jensen
11.11.18 Oliver Kudsk Noppenau
11.11.18 Pelle Skovgaard Jensen
09.12.18 Lukas Severin Elkjær

Bryllup/kirkelig velsignelse

Grathe Kirke
19.01 2019 Bodil Birkbak og Gert Stenfeldt

Begravede/bisatte

Thorning Kirke
21.07.18 Niels Alfred Schrøder Christensen
05.08.18 Jørn Vesterskov Søndergaard
08.08.18 Birgit Hansen
05.09.18 Gerda Lind Sørensen
14.09.18 Kurt Wagner Simonsen
01.10.18 Tove Hedegaard Sørensen
09.12.18 Erik Bastrup Jørgensen
24.12.18 Marianne Kjeldgaard Rossen
30.12.18 Jens Bøgild Thomsen
10.01.19 Ruth Vad
Grathe Kirke
07.11.18 Børge Find Thomsen
04.12.18 Jens Erling Bjørn Jensen
11.12.18 Arne Jensen Høstrup
26.12.18 Johanne Magrethe Jensen
Vium Kirke
12.11.18 Connie Kristiansen
21.11.18 Helle Koch Jensen
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Konfirmation i Vium, lørdag den 11.
maj 2019 kl. 9.30

Konfirmation i Vium, lørdag den 11.
maj 2019 kl. 11.00

Mikkel Evald Sørensen, Nikoline Marie
Hingkjær Jakobsen, Freja Minnie Frank,
Jens-Benjamin Braüner Eriksen, Sascha
Klöcker Bøgild, Julie Brøndum Holm, Katja
Maretti Klausen, Laura Jensen Gandrup

Konfirmation i Grathe Kirke søndag
den 12. maj kl. 10.00

Magnus Christian Bonde Larsen, Mie Lyngbak Jensen

Konfirmation i Grathe Kirke Bededag, fredag den 17. maj kl. 10.00
Philip Manlid Jensen

Konfirmation i Thorning Kirke lørdag den 18. maj kl. 10.00

Alberte Bräuner Brøsted Rasmussen, Dicte
Bräuner Brøsted Rasmussen, Anders Smedegaard Marquart, Andreas Staun Christensen, Iben Nygaard Rahr, Johanne Bak
Bruun, Laura Ørum Mikkelsen, Lukas Immanuel Jensen, Mads Würtz, Søren Vang
Aagaard Pedersen, Tobias Esbensen

Konfirmation i Thorning Kirke søndag den 19. maj kl. 10.00

Bastian Sigård Christensen, Mark Højslet
Kjær Thomsen, Mathias Jeppesen Jensen,
Nanna Marie Ravn, Nicklas Lerche Tanggaard, Sebastian Arre Raae Brodersen, Oliver
Arvidsen.

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

Marts
Torsdag den 7.
Sangaften ved Karen Viller Hansen,
Ans
Onsdag den 13. kl. 19.00
Fællesmøde i Karup ved Per Weber,
Hinnerup
Torsdag den 14.
Forårsmøde i Ans ved Finn Najbjerg,
Vinderslev
Torsdag den 21.
Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 28.
Møde ved Villy Sørensen, Hammel
April
Torsdag den 4.
Danmission holder årsmøde
Torsdag den 11.
Påskemøde, tale ved Henri Jensen, Silkeborg
Torsdag den 25.
Bibeltime i hjemmene
Maj
Torsdag den 2.
Fællesaften med KFUM og KFUK. Kl.
18.00 fællesspisning. Kl. 19.30 kommer tidligere soldaterhjemsleder Ruth
Birk Christensen, Herning og fortæller
om sit arbejde i soldatermissionen
Torsdag den 16.
Hyggeaften
Torsdag den 23.
Bibeltime i hjemmene

Velkommen til HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN
30. maj – 2. juni(Kristi Himmelfarts ferien)
Under titlen
GÅ MED…
indbyder kirkerne i Midt- og Vestjylland hele Danmark til
EN HIMMELSK FOLKEFEST i Herning.
Det er et arrangement, der foregår
hvert tredje år – i 2016 i København.
I forbindelse med åbningsgudstjenesten kl. 14.00, d. 30. maj vil der blive en
Pilgrimsvandring fra Gjellerup Kirke
mod Herning.
Tilmelding ikke et krav, men ønskelig
– til de stedlige arrangører. Medbring
passende tøj/fodtøj, lille rygsæk med
drikkedunk og madpakke til frokost.
Hvis man har brug for hjælp til transport til mødestedet: spørg arrangørerne!
Vandring fra øst
Mødested: kl. 9.45 ved Gjellerup Kirke,
Kirkebyvej 15, 7400 Herning.
Pilgrimsgudstjeneste i Gjellerup Kirke
kl. 10 (radiotransmitteret). Derefter
vandring til Herning.

Kontaktpersoner: Sognepræst Jørgen
Løvstad, Thorning, mail: joelo@km.dk
tlf. 53296935 og sognepræst Karen
Stubkjær, Viborg, mail: kjns@km.dk
mobil 21303840.
Tilsvarende er der vandringer fra vest
og nord.
Stiftet opfordrer til, at der ikke er
gudstjenester i sognene, men at vi alle
mødes i Herning til det righoldige program.
Der vil være mulighed for buskørsel fra
Pastoratet på følgende vis:
Menighedsrådene
i
det tidligere Kjellerup
kommune arrangerer i
fællesskab buskørsel til
gudstjenesten på torvet
i Herning. Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at deltage i et
kæmpe stort kaffebord,
ca. godt 200 meter fra
torvet. Kl. 17.00 kører

bussen/busserne hjemad igen. Der er
en egenbetaling på 70 kr. pr. person.

Afgang fra Ans, Kjellerup og Thorning.
Tidspunktet vil blive oplyst senere på
hjemmesiderne og i dagspressen.
Tilmelding til: Jonna Schmidt Jensen –
jsj@km.dk eller sms 2151 8886 senest
mandag d. 12. maj.
Vi håber, mange vil være med på sådan
en fælles tur til HIMMELSKE DAGE PÅ
HEDEN.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 10. marts er der om formiddagen indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Gi’ et par timer – evt. sammen med
dine børn, hvor I går rundt i Pastoratet
på nærmere udvalgte ruter.

Det giver mening at give et par timer
til sagen!
Henvendelse til Jørgen Løvstad på
Joelo@km.dk eller sms på 5329 6935.
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Thorning
Ny præstebolig i Thorning
Så er tegninger og budget klart, så
nedrivning af den gamle præstebolig
og opførelse af den nye snarest kan
iværksættes.
Den nye præstebolig er tegnet af A2
Arkitekterne i Holstebro.
De har erfaring fra lignende opgaver
i Engesvang sogn, Sdr. Omme Sogn og
Tim Sogn.
Der er lagt stor vægt på et rigtig godt
lysindfald. Således at de primære rum
som bla. køkkenalrum, stue/bibliotek,
kontor, opholdsrum og soveværelse,
alle er placeret med lysindfald fra 2-3
verdenshjørner.
Præsteboligen er egnet til en børnefamilie med 3 hjemmeboende børn.
Indretningen er funktionel og brugbar
og lever op til en børnefamilies ønsker
og forventninger.
Præsteboligen bliver et længehus i 1½
plan.
Huset bliver på ca. 230 m2 fordelt på
ca. 143 m2 i stueplan og ca. 87 m2 på
1. sal.
Husets tag bliver et saddeltag i røde
tegl som på den gamle præstebolig.
Huset opføres i røde mursten med
træ/alu vinduer og døre.
På granitstenen over hoveddøren kommer der til at stå ”Herren er min klippe. ”
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Facade vest.

Huset placeres 10 meter længere mod øst i forhold til det gamle hus, for at opnå den
ideelle udsigt til haven, i forhold til det skrånende terræn.

1. Sal indeholder:
• Opholdsrum
• Soveværelse/ garderobe:
• 3 Værelser
• Badeværelse

Stueplan indeholder:
• Entré
• Køkkenalrum
• Stue/bibliotek
• Kontor/værelse

• Badeværelse
• Bryggers

Thorning
Sognehus/Herberg
Menighedsrådet i Thorning og bestyrelsen for herberget arrangerer indvielse af huset lørdag d. 4. maj og søndag d. 5. maj 2019.
Byggeriet går godt, så tidsplanen synes
at blive overholdt.
Programmet for indvielsen vil blive
slået op i dagspressen og på plakater
i Thorning.
Vi glæder os til at kunne invitere jer
alle til indvielsen af et hus, som må blive til glæde og gavn for mange – både
I lokale, men også hærvejsvandrere og
pilgrimme fra nær og fjern.

Velkommen til Oasehøjskolen på Oustruplund
Jeg vil på vegne af Menighedsrådene i
pastoratet gerne byde Oasehøjskolen
på Oustruplund velkommen.

Højskolen fik sine første elever – ca 30
– her midt i januar og de nye elever var
på besøg i Thorning Kirke 15. januar
for at se kirken og høre om om vort arbejde i sognene.
Vi præster i Gl. Kjellerup kommune var
allerede i efteråret på besøg hos forstanderparret Ulla og Steen Balle.
Hvor meget og hvor lidt vi kommer
til at samarbejde i fremover, må tiden
vise.
Vi ser frem til samarbejdet og vil glæde
os over, når I benytter områdets kirker.
Jørgen Løvstad.

Fastelavnsfejring
i Thorning

Søndag den 3. marts kl. 13.30
Menighedsrådet og Borgerforeningen
indbyder i fællesskab små som store til
en festlig eftermiddag.
Arrangementet begynder kl. 13.30
med familiegudstjeneste i børnehøjde
i Thorning Kirke, gerne med festligt
udklædte deltagere, og fortsætter efterfølgende kl. 14.00 i Thorninghallen
med tøndeslagning. Der er ophængt 3
tønder, en til mindre børn, 1 til større
børn og 1 til voksne. Herefter er der
gratis saftevand til børnene og salg af
kaffe og bagerens lækre fastelavnsboller. Der er præmier til bedst udklædte
deltagere i de tre kategorier. Eftermiddagen slutter på festlig vis med musik
og sanglege, hvor alle kan være med.
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Grathe
Syng i Den blå i Grathe K
Onsdag den 3. april kl. 19.00
Vi gentager sidste års succes med
fællessang fra Højskolesangbogen i
Grathe Kirke, denne gang selvfølgelig
med forårssange på programmet under ledelse af Lene Ahrenfeldt, Jørgen
Løvstad og Sidse Tind Ahrenfeldt.
I aftenens program vil der også være
plads til ønsker fra publikum, så hvis

netop din yndlings-forårssang ikke er
på programmet, har du mulighed for at
foreslå den.
Undervejs er menighedsrådet vært ved
en kop kaffe og en småkage. Vi glæder
os til en helt særlig forårsaften i selskab med Højskolesangbogen i vores
smukke kirke.
Alle er velkomne!

Langfredag i
Grathe

Kom til Børnekorets forårskoncert!

Stillegudstjeneste i Grathe Kirke
kl. 19.00, hvor vi forsøger at ramme
stemningen på en svær dag i påsken –
i Jesu liv – og måske også det svære i
vore liv.
Temaet er: Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal…
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Som den herlige tradition det efterhånden er blevet, inviterer pastoratets
Børnekor alle, der kunne tænke sig at
opleve en sprudlende, festlig og i den
grad sangfyldt forårskoncert til Grathe
Kirke, tirsdag d. 30. april kl 19.00.
Aftenens stjerner er børnene - og de
har sammensat et koncertprogram
af sæsonens favorit-sange, hvor der
indimellem også vil være et par glade
forårs-fællessange. Allerede nu kan vi
ligeledes løfte sløret for, at der vil komme en gæsteoptræden fra pastoratets
Spirekor.
Der er ikke mere at sige, end at vi glæder os utrolig meget til en dejlig aften
- og håber at se netop dig!

Kærlige og sangglade hilsner,
Børnekoret, Lene og Sidse

Vium
Spirekorets
sommerkoncert

Sommerkoncert, sangfuldt spirekor og
sodavand! Hvilken bedre kombination
kunne ønskes?
Søndag d. 26. maj kl 14.00 i Vium Kirke er Spirekoret klar til at synge højt og
godt for alle, som kunne tænke sig at
høre lidt af, hvad de har arbejdet med
i løbet af sæsonen. Efter en festlig koncert i kirken inviteres alle af børnene
og menighedsrådet til hygge med kage,
sodavand og kaffe i Menighedshuset.
Kom glad! Vi glæder os til at synge for
jer.
Sommer-sangglade hilsner,
søde spirekorsbørn & Lene og Sidse.

Nadvergudstjeneste

Sommerudflugt

med efterfølgende spisning.
Skærtorsdag d. 18. april er der i Vium
nadvergudstjeneste kl 17.00.
Umiddelbart efter mødes vi i Menighedshuset, hvor vi spiser lam med
diverse tilbehør og vin fra Det hellige
Land, samt andre drikkevarer uden alkohol.
Vi synger hen på aftenen salmer og
sange fra Højskolesangbogen.
Alle er velkommen – også fra andre
sogne!
Pris kr. 50,- Børn(4-15) kr. 25. Tilmelding til Jonna Schmidt Jensen på jsj@
km.dk eller sms til 2151 8886

Årets udflugt for ældre er onsdag den
12. juni.
Igen i år arrangeres den i samarbejde
med Vium-Hvam Seniorklub.
Vi tager afsted kl. 8.30 fra Vium og kl.
8.40 fra Hvam, vi forventer at være
hjemme omkring kl. 18.00.
Tilmelding senest den 6. juni til Anny
tlf. 8666 7713 eller Tove tlf. 2870 6032

Dannebrog 800 år

15. juni er det 800 år siden, Dannebrog
meget belejligt dalede ned fra himlen
over Lyndanisse og dermed skaffede
Kong Valdemar Sejr dansk herredømme over Estland.
Siden har vi elsket og værdsat vort flag
og nationale symbol.
Derfor sæt kryds i kalenderen 15. juni
kl 14.30, hvor vi i haven til præstegården i Vium synger om Dannebrog og
mange af vore nationale sange. Nærmere omtale i juniudgaven af kirkebladet.
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Vium
Dåbsklud
Vi har fået givet strikkede dåbsklude,
som fremover vil blive brugt, når der
er barnedåb i Vium Kirke.
Dåbsbarnet og dets forældre får kluden med hjem som et minde om dåbsdagen.
På kludene er der broderet Vium Kirke.
Hvis forældrene ønsker det, kan der
også broderes barnet navn og dåbsdag.
Den strikkede klud har bredt sig til
mange kirker rundt om i landet.

10

Nyt medlem i
menighedsrådet
Jeg hedder Leif Pedersen og er nyt
medlem af menighedsrådet. I menighedsrådet varetager jeg følgende funktioner: medlem af præstegårdsudvalget og valgudvalg samt kirkeværge.
Jeg har boet i sognet siden 1982 og har
tidligere været medlem af menighedsrådet, 1992-96.
Jeg har derfor et kendskab til den rolle
som kirken har i lokalsamfundet og jeg
har en interesse i at få kirken og dens
omgivelser til at indgå som en naturlig
del af livet i sognet.
Jeg er uddannet inden for det grønne
område og har derfor en særlig interesse i at få kirkegården og de øvrige
områder til at fremstå som områder,
der indbyder til ophold og oplevelse.
Jeg bor sammen med Solveig på hendes fødegård, hvor vi har en mindre
kødkvægsbesætning og et skovareal,
som vi passer i vores fritid.

Eventyr
gudstjeneste
for børn
Tirsdag d. 2. april kl 17.00 er der
eventyrgudstjeneste i Vium Kirke – et
arrangement for hele familien.

2. april er H. C. Andersens fødselsdag,
så hvad er mere naturligt end at lave
noget med eventyr – der er ret meget
kristendom i mange af hans eventyr!!
Bagefter spiser vi sammen i Menighedshuset.
Det bliver sjovt!

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

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

Midlertidigt:
Kirkekontoret v. Hørup Kirkecenter
Kirkebakken 8
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
mail: anniepedersen1959@gmail.com

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

Formand og kontaktperson
Sanne Børgesen tlf 4147 9064

Næstformand
Torben Pedersen Tlf. 2048 8006

Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen
Tlf. 8688 0312 - 6178 6068

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

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

Kontaktperson
Jørgen Andersen Tlf. 2147 9793
Kirkeværge
Ellen Andersen Tlf. 8688 0689 - 2869 0689
Kasserer
Vibeke Futtrup Pedersen Tlf. 5092 7308

Næstformand og kontaktperson
Ruth Jespersen. Tlf. 2255 4202

Kasserer og sekretær
Inger Michelsen. Tlf. 8688 8479 - 2255 6804
Menigt medlem
Christoffer Thomsen
Tlf. 2969 7882

Næstformand
Diana Jensen tlf 6170 5660
Kirkeværge
Leif Pedersen tlf 4079 7172
Kasserer
Anne-Marie Bro tlf 4118 2726
Sekretær
Tove Sjørslev tlf 2870 6032

Sekretær
Ketty Nielsen Tlf. 2751 0792

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. 2461 5889

Graver
Søren Holten-Møller. Tlf. 2199 8355
mail: gravervium@gmail.com

Kirkesanger
Sidse T. Ahrenfeldt. Tlf. 4141 6556
mail: t-ahrenfeldt@hotmail.com
Organist
Lene Tind Ahrenfeldt Tlf. 2434 4820
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

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

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

Organist
Lene Tind Ahrenfeldt Tlf. 2434 4820

Organist
Lene Tind Ahrenfeldt Tlf. 2434 4820

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 30. april 2019. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

3. marts

13.30 Fastelavns-gudstjeneste + fest i Hallen.

6. marts

10.30
19.00 Stillegudstjeneste

10.30 MHK

17. marts

10.30

24. marts

9.00

26. marts

10.00 Bakkegården MHK

31. marts

9.00

10.30

2. april

17.00 Eventyrgudstjeneste for børn

3. april
7. april

19.00 Syng i Den blå i Grathe K.
10.30

10.april
14. april palmesøndag
18. april Skærtorsdag

10.30
10.30

19. april Langfredag
21. april Påskedag

17.00 Nadvergudstjeneste

10.30

9.00
10.30 MHK

28. april

10.30 Frede Møller

30. april

10.00 Bakkegården MHK

Lørdag, d.4 maj

Indvielse af Det nye sognehus

Søndag, d. 5.maj

10.30 Indvielsesgudstjeneste af Det nye Sognehus

19.00 Børnekorets Forårskoncert

Lørdag,d. 11. maj

9.30 og 11.00 Konfirmation

Søndag, d. 12. maj

10.00 Konfirmation

Bededag d. 17. maj

9.00

Lørdag, d. 18. maj

10.00 Konfirmation

Søndag, d. 19. maj

10.00 Konfirmation

10.00 Konfirmation

9.00 Erik Bjørn
14.00 Spirekorets sommerkoncert.

26. maj
28. maj
Kr. Himmelfartsdag
30. maj-søndag 2. Juni
Søndag, d. 2. juni

10.00 Bakkegården MHK

Pinsedag, d. 9. juni

10.15 Friluftsgudstjeneste på scenen

15. juni

17.00 Informantionsgudstjeneste
for konfirmander og deres familier.
9.00

19.00 Stillegudstjeneste

22. april 2. Påskedag

2. Pinsedag 10. Juni

Vium

Himmelske Dage i Herning

Himmelske Dage i Herning

Himmelske Dage i Herning

9.00
9.00 Dåb
14.00 Gudstjeneste på
græsplænen SØ for kirken
14.30 Sangfest i anledning af
800-jubilæet for Dannebrog.

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 • 98631133

10. marts

Grathe

