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Thorning Kirkes klokke bliver i år 150
år. Den blev således opsat i 1871 – året
efter den nye præstebolig, som var fra
1870.
Hvad der har været af klokke inden,
har vi ikke kunnet finde svar på, men
der har helt sikkert været en.
Den første klokke i Danmark var i Hedeby i Nordslesvig – angiveligt opsat
omkring år 900. Hedeby kirke var en
trækirke, og der var således en separat
klokkestabel til den tunge klokke, som
de fleste trækirkes konstruktion ikke
var i stand til at bære.
Hedeby klokken findes stadig og kan
ses på museet i Hedeby.
Klokkens funktion har været at kalde
til gudstjeneste. Og det har så i øvrigt
været meget forskelligt op til reformationen og efter denne.
I katolsk tid var det ret omfattende
med de forskellige ringninger.
Selv i 2021 finder jeg kirkeklokken
meget relevant – både fordi den kalder
til gudstjeneste, kimer ved højtiderne
og forud for et bryllup, ringer ved dåb,
konfirmationer, ringer ved bisættelser
og begravelser – både før højtideligheden, og når kisten bæres ud af kirken,
hvor ringningen afsluttes med bedeslagene.
Der er time- og halvtimeslag i vores
klokke i Thorning – og solen ringes op
kl 8 og ned kl 16.
Indtil for et par år siden, kom graveren
hver dag – året rundt – og ringede solen op og ned. Stort at være vidne til,
men også meget forståeligt, at man lod
automatikken overtage hvervet.

Som nabo til kirken nyder jeg hvert
eneste klokkeslag. Det er måske ikke
alle, der har det sådan.
Klokken vidner om 1000 års kristendom som vores bærende trosgrundlag
– både i kirken og i form af det danske samfund etiske grundlag, som det
kommer til udtryk i især vores sundhedsvæsen og sociale lovgivning.
I min barndom havde jeg to kirker med
klokker indenfor 120 m, så klokkeringningen var en del af min første tids lydtapet og kulisse.
I nogle sogne er der kritik af klokkeringning, og desværre lader nogle menighedsråd sig overtale til at begrænse
klokkeringning.
Lad os endelig holde fast i de traditioner, vi stadig har i selv de mindste
sogne.
Kirkens klokkeringning giver en atmosfære og fornemmelse af stabilitet – et
bevidst tilvalg af en særlig liturgi ved
livets store overgange og fester, som
kan høres viden om.
Hvad er større end efter en lang nat
ved Karup å at høre solen blive ringet
op af en landsbyklokke – lille og spinkel, men dog med klang. Eller på vej
mod aftentræk og høre solen blive ringet ned.
I Jeppe Aakjærs Jeg er havren sætter
kirkeklokken ringningen i gang – og
havrens bjælder ringer da med, som
det så flot er beskrevet i de nedenstående strofer.

Se bare her:

Jeg får solens sidste lange blink
før den dukker ned bag gullig brink
og når aftenklokken ringer fred
står jeg på min tå og ringler med.
Jeg skal ringle barnet til dets seng
ringle tågen på af sump og eng
ringle freden over hjemmet ind
ringle bønnen frem i fromme sind

Jeg er havren. Mine bjælder går
over lyse vange år for år
ringler om, hvor sang og kærve gror
herligt sammen på den danske jord.

Lad os værne om det store og største,
som har rod 1000 år bagud: kristendommen i Danmark, kirken og kirkeklokken, som kalder os sammen.

Jeg beder for dem der følger
smittetallet
time for time
og for dem der er
indstillet
på det det værst tænkelige.

En bøn kan være både omsorg og opsang
Kristeligt Dagblad den 19. januar 2021. af Dorte Washuus, (uddrag).
Alle, eller hvert fald næsten alle, vil
føle sig inkluderet i Hanne Jul Jakobsens bønner i hende nye bog ”Pralbønner for uimodståelige”. Og det er netop
meningen, fortæller hun, der er sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus,
men ikke har skrevet sine bønner, for
at de skal kunne fungere som en traditionel kirkebøn.
”Det er på ingen måde bønner, der
egner sig til at blive læst op i kirken
som bøn, og de er ikke formuleret af
mig som sognepræsten Hanne Jul Jakobsen,” fortæller hun fra hjemmet i
Aarhus, Snarere er de formuleret af litteraten Hanne Jul Jakobsen, der i flere
udgivelser de senere år har skrevet
tekster i lyrisk form, og ”Pralbønner
for uimodståelige” er da også en opfølger til bogen ”Pralbønner for forbigående”, der udkom for et par år siden.

Med ”Pralbønnerne” vil hun gerne
formidle et rummelig blik på alle de
mærkværdigheder og skævheder, der
er hos os mennesker. Og for hende
fungerer det at tage humor og satire i
brug.
”Jeg prøver at sætte et spejl op og håber så, at mennesker både kan genkende sig selv og grine af sig selv. Det

er en nåde, at kunne grine af sig selv.
Humor er afmonterende og forløsende
i forhold til vores selvhøjtidelighed og
selvtilstrækkelighed. For mig er humor
og alvor to størrelser, der virkelig klæder hinanden godt,” siger Hanne Jul
Jakobsen.

For Hanne Jul Jakobsen er det vigtigt,
at teksterne aldrig bliver fordømmende, men at der gerne må være opsang
og omsorg at hente i dem. ”Jeg er med
på, at der er temmelig meget kant i
bønnerne, og at mange vil føle sig ramt.
Det er ikke for at pege fingre eller moralisere over for andre. Pegefingeren
rammer først mig selv,” siger hun.

Hanne Jul Jakobsen. Født i 1975.
Cand. theol. Fra Aarhus Universitet.
Sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus. Den anden februar udgav hun bogen” Pralbønner for uimodståelige” på
forlaget Eksistensen. Har tidligere udgivet bøgerne ”Hjemmerørt” (2019),
”Pralbønner for forbigående” (2018)
og ”Rundesang – om tomhed og muligheder” (2016). Er gift og mor til tre
drenge. Familien bor i Aarhus-forstaden Hasle.
• Uddraget af ”En bøn kan være både
omsorg og opsang” er gengivet med
tilladelse fra Kristeligt Dagblad. Hele
interviewet kan læses her:
https://www.kristeligt-dagblad.
dk/kultur/sognepraest-i-ny-boennesamling-jeg-beder-dem-der-foelger-smittetallet-time-time
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Bøn for urolige
Jeg beder for dem der gennemgår
kroppen
minutiøst
hver morgen
for hoste og feber
og for dem der udviser
symptomer hver
gang de har
været i Fakta.

Jeg beder for dem der har
mistet tilliden
til systemet
og for dem der laver
deres eget
som er stramt styret
for en sikkerheds skyld

Jeg beder for dem der sidder
ned og føler at alt
omkring dem
falder fra hinanden
og for dem der lægger
sig for at sove
med et hjerte
der ikke kan
finde hvile.

Jeg beder for dem der spiser
avocado med rejer
om søndagen
og for dem der flyver
til London
på en forlænget weekend
med veninderne.

Jeg beder for dem der fortæller
blondinevittigheder
i frokostpausen
og for dem der kopierer kropsdele på
kopimaskinen
til julefrokosten.

Jeg beder for dem der tager
på kvinders lår
eller bryster
uden at have fået lov
og for dem der er
noget ved musikken
eller i politik
og ikke kan finde ud af
at have magt.

Bøn for utidssvarende

Jeg beder for dem der bruger
de billige blå klude
med masser af
mikrofibre
og for dem der køber
Kæmpeeskimoer
til ungerne
om sommeren.

Jeg beder for dem der mener
det er ok at køre lidt
når man kun har
drukket lidt
for meget
og for dem der ryger
cigaretter
en helt almindelig onsdag formiddag.

Jeg beder for dem der spise
rejeost
med fornøjelse.

Bøn for uvurderlige
Jeg beder for dem der elsker
Et andet menneske
så sikkert
at de får lavet
en tatoo på højre skulder
når de er 18
med Connie forever
og for dem der stadig har
både den og Connie
når de er 78.
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Jeg beder for dem der lever
af musikken
og giver den et liv
vi ikke kunne
leve uden
og for dem der giver
verden farver
og sætter
livet i relief.

Jeg beder for dem der bruger
al deres energi
på noget der ikke sættes
pris på
og for dem der ikke kan
lade være.

Jeg beder for dem der brænder
for at børn skal
lære at spille
blokfløjte
og for dem der kæmper
for klokkefrøers overlevelse.

Jeg beder for dem der ikke giver
op og bliver ved
med at tro
på fredelig sameksistens
i Mellemøsten
og for dem der ikke tænker
på hvad de selv får
ud af det.

Program

Siden sidst

Konfirmation

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

Dåb

På grund af Corona-restriktioner har
mange familier, som skulle have konfirmation i maj, udsat dem til august.

Marts
Torsdag den 4. Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 11. Sangaften
Onsdag den 17. 19.00 Fællesmøde i
Karup ved Per Weber, Hinnerup
Torsdag den 18. Forårsmøde Kjellerup Menighedshus ved Jesper Hornstrup, Skive
Torsdag den 25. Påskemøde ved Harry Harregaard, Roslev, Skivekoret medvirker
April
Torsdag den 8. Møde ved Simon Overgaard, Holstebro.
Torsdag den 15. Fællesaften med
KFUM og KFUK, kl. 18.00 fællesspisning. Kl. 19.30 kommer soldaterhjemslederne fra Kølvrå Anne og Allan
Schrøder og fortæller om deres arbejde i soldatermissionen
Torsdag den 22. Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 29. Hyggeaften

Maj
Tirsdag den 4. og onsdag den 5. Seniorlejr på Kjelsø
Torsdag den 20. Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 27. Danmission’s Årsfest, tale ved Birgit Bønlykke

Thorning Kirke
06.12.2020 Asger Alexander Vodolazs’ka
Stampe
06.12.2020 Stella Xenia Vodolazs’ka Stampe
24.01.2021 Charlie Ignacio Christiansen
24.01.2021 Freja Bohnstedt Weihrauch Friis

Vielser

Thorning Kirke
07.11.2020 Lise Ostermann Petersen og
Peter Bredkær Engelbrektsen

Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke/sogn
05.11.2020 Knud Erik Kristensen
17.11.2020 Britta Hvass Pedersen
11.12.2020 Niels Jørn Pedersen
04.01.2021 Peter Solhøj Andersen
Vium Kirke/sogn
04.01.2021 Birthe Jensen

Dog er der konfirmation i Vium Kirke
8. maj kl 10.00 hvor
Monique Broe
og
Emil Christian Møller Haubroe skal
konfirmeres.

16. maj har jeg også skrevet konfirmation i Thorning Kirke, hvis nogle af
konfirmanderne alligevel gerne vil i
maj.
Ellers er datoerne:
Vium kirke: Lørdag d. 21. august
Thorning Kirke
Lørdag d. 28. august
og
Søndag d. 29. august.

De endelige tidspunkter og navne på
konfirmanderne kommer i næste kirkeblad.
Det er svært at navigere i mellem Corona, mutationer og restriktioner - men
vi holder gode konfirmationer!

5

Den danske digterrute – med stop ved Thorning Kirke
I samarbejde med Syddansk Universitet, Nordea Fonden samt diverse museer og litterære foreninger arbejder
Museum Silkeborg med at skabe en
Digterrute, som skal få danskerne ud i
naturen og ind i litteraturen. Den kan
sammenlignes med Margueriteruten

og kommer også til at dække hele landet. Undervejs på ruten kan man møde
digtere som Kaj Munk, Emil Aarestrup,
Tove Ditlevsen, Michael Strunge, Karen
Blixen, Brorson, H.C. Andersen, Martin
A. Hansen og mange andre. Digterruten kommer også forbi St. St. Blicher,

og i den forbindelse kommer der et
stop ved Thorning Kirke. Selve stoppet
bliver markeret med en træsøjle med
en QR-plade. Når du scanner QR-koden
får du mulighed for at lytte til forskellige uddrag af Blichers forfatterskab
tilføjet et kommentarspor.

I sensommeren startede et nyt tiltag
i Sognehuset. Mange var vant til at
mødes på Bakkegården, men grundet
corona-restriktionerne blev det sat på
pause, og dermed forsvandt muligheden for at mødes. Det behov ønskede
vi at imødekomme. Sognehuset har
dejlige lokaler, og ønsker samtidig at
tage aktivt del i fællesskaber.
Og alle er velkomne – unge som ældre,
mænd og kvinder, og med eller uden
håndarbejde. Det er ikke forbeholdt
brugere af Bakkegården, men er for

alle. Nogle har strikketøj med, andre
kommer og drikker en kop kaffe. Og
alle får vi lige vendt verdenssituationen, og får som regel snakket om lokalhistorie, og får samtidig en hyggelig
stund med naboer og venner.
Desværre er vi lige nu også blevet ramt
af det velkendte forsamlingsforbud,
og derfor har det været nødvendigt at
trykke på pauseknappen.
Men så snart restriktionerne mildnes,
så er vi klar igen.
Man tager selv kaffe og brød med, og vi

hjælpes med at rydde op inden vi går.
Vi håber at se en god flok, når vi igen
kan komme lidt mere ”på græs”, og vi
skal nok forsøge at få spredt budskabet, når dørene åbner igen. Det er hver
mandag kl. 14.30 – 16.
Tidspunktet og ugedagen kan flyttes –
det aftaler vi undervejs.

Kirkemusikerne og undertegnede vil
forsøge at holde os kampklare til sommersang i
Præstegårdshaven i Vium
Præstegårdshaven i Thorning
En passende lokalitet i Grathe/Hauge/
Gråmose.
Når det bliver varmt i vejret – restriktionerne svinder ind til ingenting eller

næsten ingenting, så skal vi synge sammen – af fuld hals af karsken bælg!
Det bliver et alsidigt repertoire – det
bliver det af flere grunde: At kirkesanger Sidse er i begyndelsen af 20erne,
hendes mor Lene en generation ældre og at præsten egentlig godt kunne
være gået på pension!
Vi taler med de respektive menigheds-

råd om, hvad vi kunne finde på at servere og alle andre praktiske ting – Da
bliver det ikke kun Syng sammen –
hver for sig, men SYNG SAMMEN – fysisk! Med armkrog i Skull gammel venskab rejn forgo!
Vi melder ud på Facebook, hjemmeside og Kjellerup avis, når det bliver.

Samvær i Sognehuset

Sommersang
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Vi glæder os til at se dig – og tag endelig naboen med. Mange sidder alene, og
vil måske gerne have en at følges med

Om at finde et frirum
Hilsen fra en tomatnørd
Det sker hvert år
At man går rundt og synes at tiden den
står
Man har influenza og er deprimeret
Og der er alt muligt galt med tv og vejret
Men så pluds’lig en dag, er det som om
En kontakt bli’r slået fra
Som om der er noget der har sprunget
proppen
Man mærker en helt ny fornemmelse i
kroppen
Så’ det forår igen, så det forår igen
Så’ det naturen der kræver sin ret
Så’ det forår igen

…når det hele spirer og gror
Og når skægget vokser selv på mor
Når det hele bare vælter frem
Så’ det forår igen

Uanset hvad, og uanset hvordan verden har tænkt sig at udfordre os – både
i samlet flok, men også hver for sig især hver for sig for tiden. Uanset hvad,
så går året sin gang, og lyset vender tilbage. Og det gør det netop nu.

At være en nørd

Jeg er selv tomatnørd. En nørd beskrives i diverse leksika, som et slangudtryk for en person med en stor interesse for et enkelt emne. Typisk noget der
samtidig ofte anses for ”noget underligt noget”. Men hvis man måske har
hang til at bruge forskellige ord, så kan

man jo også kalde det for entusiast. Det
er det samme, men klangen er anderledes. Jeg kan nu bedst lidt ordet tomatnørd…
Jeg har dyrket tomater en del år, og de
sidste er det eskaleret lidt. Det er på
alle måder godt at have noget som kan
skabe et frikvarter, og noget at kunne
fordybe sig i. Og hvis fysikken kan
drille, så er tomatfrø og planter til at
håndtere. Samtidig givet det et mentalt
frirum, når man skal så frø, vande og
passe, og se planterne vokse til. Senere
er der udplantning og høst. Og det er
altså en gave at kunne plukke en mangfoldighed af farvebomber i alle størrelser, til en hjemmelavet tomatsalat. For
mig er noget af det største i glæden ved
at dyrke, at se så forskellige frugter
vokse frem, af småbitte tørre frø. Ægte
hverdagsmirakel.

rede der at bytte frø, og planlægge næste års såliste – der er sikkert også en
ny juvel man mangler i samlingen, som
en anden tomatnørd så har vist frem.
En hurtig tomat-mandtals-tælling i
dag, viser at jeg er på den gode side
af hundrede forskellige sorter. Det er
jo nærmest det glade vanvid, for hvor
pokker skal alle de tomater være, og
hvordan filan vælger man netop de
lækreste.
Det plejer at løse sig. Der bliver sået
fire-fem stykker af hver, og nogle går
altid til, men der er alligevel altid nok
til at dele ud af. Der er begrænset plads
i drivhuset, men det er der de særlige
bøffer og multiflora’er skal bo. Derudover bliver der fyldt op under den
overdækkede terrasse, og så er der de
tomater der må ”smøge ærmerne op,
og klare sig i det fri”.

Når tomathøsten begynder at synge
på det sidste hen på efteråret, så bliver
det faktisk en smule træls. Tyngdeloven sætter ind, og de før så struttende
planter bliver trætte og slappe i betrækket, og søger mod jorden. Bladene
begynder at falde, måske får de endda
svamp, de sidste tomater begynder at
sprække i temperaturudsvingene og
det regner. Og er gråt. Suk.
Men det er lige der man skal hive sig
selv op, og starte næste års sæson,
samtidig med at man måske forpupper
sig lidt. Der skal høstes frø, og hvis man
kender andre nørder (og det gør man
som tomatnørd), så begynder man alle-

Det var en lang smøre, om noget så
simpelt som tomater. Det kunne også
være pelargonier eller solhatte. Der er
noget meget livgivende i at have fingrene i jorden, og i at se ting spire og gro.
Og der er også noget meget livgivende
i at bytte frø og planter. Jeg hænger et
skema op i Sognehuset, og har du noget
du gerne vil bytte med, eller søger du
en bestemt plante eller særlige frø, så
skriv det på listen, så kan det være der
er en der lige netop har det du søger.
Forhåbentligt kan vi inden længe igen
begynde at mødes, og uanset hvad, så
er foråret lige om hjørnet.
Linda Lyngsøe

Forfald er ny begyndelse

Byttebørs af frø og planter
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Thorning
Kirkeklokken i Thorning
(Som beskrevet På præstens side)

Kirkeklokken i tårnet på Thorning kirke fylder i år 150 år.

Ellen Andersen har været på nettet for at undersøge fakta om
Klokkestøberen Jakob Hansen Meilstrup. I fortegnelsen over de
klokker, han har leveret til jyske kirker i årene 1870 til 1881 står
der kun året 1871 for Torning Kirke.
Vi kender ikke nogen eksakt dato for indvielsen af klokken – men
vi overvejer at lave en eller anden form for markering af jubilæet.

En tanke: Skulle der mon være et menneske i Thorning Sogn, der
kunne tænke sig at donere en klokke mere til Thorning Kirke. Den
vi har nu, er 78 cm i diameter og stemmer i tonen c.
Thubalka – et firma med speciale i kirkeklokker – fortæller, at en
klokke nr 2 i Thorning kan være i tonen Dis/Eb – altså en lille
terts, som vil klinge fint sammen med den eksisterende. Den vil
også være så meget mindre, at den kan placeres i klokketårnet
under den eksisterende klokke.
Jamen hvorfor 2 klokker? Prøv at overvære en gudstjeneste i
Vium, hvor der er to klokker. Det lyder ganske vidunderligt!

Hvilke krav stilles der til en donation: Ca kr. 400.000,- inkl. Moms.

Lad os høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at donere en kirkeklokke. En donation, der kan høres!
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Vium
Det nye menighedsråd på 4 i Vium
Ved menighedsrådsvalget i november
2020 blev der valgt 4 medlemmer. Det
nye råd valgte at ansøge biskop Henrik
Stubkjær om tilladelse til dannelse af
menighedsråd med bare 4 medlemmer
i resten af funktionsperioden. Dette på
baggrund af, at der hverken ved den
ordinære valgforsamling eller den ekstraordinære valgforsamling kunne findes flere fra Vium Sogn. Biskop Henrik

Stubkjær har imødekommet rådets ansøgning og givet tilladelse hertil.
Menighedsrådet har konstitueret sig
således:
Formand: Sanne Børgesen
Næstformand og kirkeværge: Leif
Pedersen
Kontaktperson: Morten Degn
Kasserer: Trine Degn
Sekretær: Trine Degn

Udvalgsposterne er fordelt således:
Præstegårdsudvalg: Leif Pedersen og
Morten Degn
Koordinationsudvalg: Sanne Børgesen og Morten Degn
Valgudvalg: Sanne Børgesen og Leif
Pedersen
Kirkebladsudvalg: Sanne Børgesen
og Trine Degn

Kvalitet for de 6-9-årige i Danmarks Kirkelige Mediecenter – ganske gratis
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Medier har udgivet små film for
børn og familier, som kan ses og opleves på dkm.dk/børn. Her kan man
ganske gratis se: Sigurds historier om
at være til, Påskefilm, Julefilm, Om at
miste og Pinsefilm. Ganske fine film er
det og af høj kvalitet. Nye film er på vej
med de to skønne tøjdyr, Snapper og
Topper, der prøver at finde ud af hvem
Jesus var. De får hjælp af en præst til

deres undersøgelser tilbage i tiden - til
Harald Blåtand og Jernalderen. Smugkig på dkm.dk/jesus.

Mere for børn og familier:
Kristendommen er fyldt med – for
børn - mærkelige ord. Ord som lyder
mystisk i børneører, og som kan være
svære at forstå uanset alder. Ord som
næstekærlighed, tilgivelse og håb. Det
er kernebegreber, som kan være ret

svære at forklare for en voksen midt
i aftenens madlavning eller på vej ud
ad døren om morgenen. Det vil Snapper og Topper råde bod på sammen
med en præst. De tager sammen på
opdagelse ”ude i virkeligheden”, hvor
de møder børn der omsætter kernebegreberne til praksis. Følg med i de små
film fra slutningen af 2021.
/Trine Degn
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Vium
Vium Kirke på ”Digterruten”
Vium Kirke bliver i lighed med Thorning Kirke repræsenteret på den nye
”Digterrute”.
Det er oplagt med et rute-stop ved
Vium Kirke, da ruten kommer til at gå
rundt til de væsentlige steder på egnen, som har betydning for Blichers
liv og forfatterskab. Selve stoppet vil
markeret med en træsøjle med en QRplade som dem vi kender fra skovene.

Når man scanner QR-koden får man
mulighed for at lytte til forskellige uddrag af Blichers forfatterskab tilføjet
et kommentarspor. Ved Vium Kirke er
det ”Skytten på Aunsbjerg” og Blichers
barndom, der lægges fokus på. Tanken
er, at træsøjlen skal stå ved ”Skyttens”
mindeplade.
/Trine Degn

Nyt fra menighedsrådet

Lyset er på vej
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På menighedsrådsmøde den 21. januar
2021 er det besluttet, at for fremtiden
faktureres der forud
for faste aftaler om

pasning og pyntning af gravsteder.
Fakturaer for 2021 vil blive fremsendt
primo juni.
I 2022 og fremefter vil fakturaer blive
udsendt primo februar.

Skærtorsdagsarrangement i
Vium

I troen på, at denne verden igen vil opføre sig ordentligt, vil vi skærtorsdag
1. april 2021 have nadvergudstjeneste
i Vium Kirke med efterfølgende spisning af lam i Menighedshuset.
Vi skriver på Facebook, kirkens hjemmeside og i Kjellerup Tidende hvornår
det bliver, tilmelding mv.

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

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

Sognehuset
Blichersvej 31
Thorning
8620 Kjellerup
Tirsdag 9.00 - 13.00
Telefonisk henv. kan ske
mandag-fredag på 2151 8886

Jonna Schmidt Jensen
Tlf. 2151 8886
mail: jsj@km.dk

Thorning Menighedsråd

Grathe Menighedsråd

Vium menighedsråd

Formand
Gitte Storgaard Funch, Tlf. 26 15 43 01
mail: gittefunch.menighedsraad@gmail.com

Formand
Sten Langdahl. Tlf. 40 41 43 65
mail: sten@langdahl.dk

Formand
Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064

Næstformand
Malene Forsberg Stenholt, Tlf. 20 68 84 48

Næstformand og Kontaktperson
Christoffer Thomsen. Tlf. 29 69 78 82

Kontaktperson
Jørgen Andersen, Tlf. 21 47 97 93

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

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

Tlf.: 2160 6005/8688 6005, mail: mik@km.dk

Kirkeværge
Vibeke Lundgaard Clausen, Tlf. 23 32 40 47
Kasserer
Ketty Nielsen, Tlf. 27 51 07 92
Sekretær
Linda Lyngsøe, Tlf. 20 65 17 50

Kasserer
Jesper Overgaard Holm. Tlf .61 68 24 76

Næstformand og kirkeværge
Leif Pedersen. Tlf. 4079 7172
Kontaktperson
Morten Degn. Tlf. 2014 7515
Kasserer og sekretær
Trine Degn. Tlf. 6162 7521

Sekretær
Lene Jeppesen. Tlf. 27 12 52 93

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
Trine Hingkjær. Tlf. 2199 8355
mail: gravervium@gmail.com

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

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

Kirkesanger
Vakant

Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820
mail: lenetind@outlook.dk

Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820
mail: lenetind@outlook.dk

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 30. april 2021. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

Grathe

28. februar

10.30

19.00 Stillegudstjeneste

7. marts		

9.00

14. marts

10.30 Dåb		

21. marts

9.00

Vium
10.30
9.00

10.30

24. marts			
17.00 Familiegudstjeneste
			Herluf Christensen
28. marts 			

9.00 Erik Bjørn

1. april Skærtorsdag
10.30 		
17.00 Nadvergudstjeneste med
			
efterfølgende spisning i
			Menighedshuset
2. april Langfredag		
4. april Påskedag

19.00 Stillegudstjeneste

10.30 Højmesse		

5. april 2. påskedag		

10.30 Herluf Christensen

11. april		

10.30

18. april

9.00		

25. april

10.30 Herluf Christensen

30. april St.Bededag		
2.maj

10.30

16.maj

10.30 Konfirmation

23.maj Pinsedag

9.00		

24.maj 2.pinsedag

Fællesgudstjeneste på
Oustruplund kl 11.00

10.00 Konfirmation
9.00 Herluf Christensen
10.30

9.00 MHK

9.00		

10.30

97 40 22 33

6.juni

10.30

9.00

13.maj Kr. Himmelfartsdag			

30. maj 		

10.30

10.00 Konfirmation.

9.00		

8. maj 			
9.maj

9.00 Gudstjeneste

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).

