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Siden oldkirken har mennesker altid
prøvet at lægge noget til evangeliets
kerne – frelsen i Jesus Kristus – gerne
til egen vinding eller til vinding for ens
teologiske position.
Det er der utallige eksempler på op
igennem historien.
Og en af de historier, som gør op med
de tendenser, er Reformationen og
Martin Luthers andel i den.
Luther blev født i slutningen af middelalderen – 1483 – studerede egentlig
jura, men kom under et voldsomt tordenvejr i 1505 i livsfare, da et lyn slog
ned tæt på ham. I sin nød og angst bad
han til bjergarbejdernes skytsengel,
som tilsyneladende bevarede hans liv,
og kun 14 dage efter blev han optaget
i den strenge tiggerorden Augustinereremitternes kloster i Erfurt. Han startede som novice, blev senere munk og i
1507 præsteviet.
I 1510-1511 er Luther på rejse til Rom
og ser dér, hvad der går for sig. Han
beskriver det som ”et hav af ondskab,
hvorfra al ugudelighed flyder ud over
Italien og andre lande”.
Det, der især forstyrrer Luther, er det
af paven tilladte afladssystem: at man
kunne købe sig fri af Guds straf – på
den måde undgå eller få forkortet sin
tid i Skærsilden. På den tid prædikedes
der meget om Guds vrede og straf, så
folk var skrækslagne for at gå fortabt.
I sine studier – især af Paulus’ brev til
Romerne, bliver Luther klar over, at aflad og lignende tiltag er i direkte modstrid med evangeliet om Guds nåde.
31. oktober 1517 offentligør han så de

berømte 95 teser mod afladen som opslag på døren til slotskirken i Wittenberg, og det sætter så konflikten i gang
mellem Luther og pavestolen i Rom
– bl.a. fordi Luther bestrider pavens
ufejlbarlighed, og det ender med, at
Luther i 1520 bliver dømt som kætter,
og siden bliver han ekskommunikeret
– dvs. smidt ud af kirken og af Kejser
Karl d. 5. erklæret fredløs.
Hvis man vil have en indføring i situationen, kan det være en udmærket idé
at se filmen Luther fra 2003.
Udover Bondeoprøret i Tyskland, med
mange dræbte, endte det faktisk godt,
således at Luthers tanker om Frelse
alene ved Guds nåde kom til at danne
lære i kirkerne – især i Nordeuropa.
Når en så stor omvæltning skal finde
sted, er der mange ting, som skal hjælpe til. Utallige er de spjæt, som div.
reformatorer af religiøse og politiske
positioner har gjort, men langt fra alle
har fået lov at leve.
Omkring Luther var der dygtige personligheder.
En meget væsentlig årsag til succes
var, at trykkekunstens opfindelse fandt
sted indenfor samme periode. Gutenberg, 1400-1468, opfandt og udviklede
trykkekunsten, så skrifter og bøger
kunne udgives i masseoplag. Indtil da
skulle alt skrives af i hånden – en hel
bibel blev ikke afskrevet i hånden over
en nat, men tog måneder.
Luthers skrifter kunne trykkes og sendes ud i alle retninger på rekordtid,
hvilket blev afgørende for opbakningen til det, vi nu kalder Reformationen.

Oprindeligt var det ikke Luthers ønske
at bryde med Den katolske Kirke, men
føre den tilbage til udgangspunktet.
Han kaldte det: Ad fontes – som er latin
og betyder: Tilbage til kilderne.
Og det er opgaven for kirken og dens
forkyndere: Altid være i kontakt med
kilderne – det vil sige den bibelske
tekst, så alle mulige og umulige ideer,
tanker og det der er værre ikke får lov
til at bringe kirkens forkyndelse ud af
det egentlige fokus: At den retfærdige
alene skal leve af troen på den korsfæstede Kristus.

Reformationsjubilæet
Reformationsjubilæet fejres både her i
Pastoratet og ud over det ganske land
og hele Nordeuropa – hold dig orienteret og deltag i de forskellige tiltag.
Lutherrosen var Martin Luthers familievåben: Korset er centrum for hjertets tro for at vise, at troen giver glæde.
Rosen er hvid – englenes farve.
Rosen står med en himmelblå baggrund, fordi glæden er begyndelsen
til den himmelske glæde. Den gyldne
ring, som omkranser rosen, er glæden
i himlen uden ende og værdifuld som
guld.

Menighedstur til Israel efterår 2018

Tirsdag, den 14. marts vil vi gerne
indbyde evt. interesserede til at høre
mere om en tur til Israel, som vi påtænker at arrangere i tidsrummet 26.
september-7. oktober 2018.
Formålet med turen er at se de steder, hvor kristendommens vugge stod
– dvs. Nazaret, området omkring Geneseret sø, samt en sejltur på søen,
Det døde Hav, fæstningen Masada og
selvfølgelig Jerusalem med Getsemane
have, Gravkirken, Via Dolorosa, evt.
Holocaust-museet, Dødehavsrullerne
+ Grædemuren og alle de spændende
butikker i den gamle bydel.
Vi vil bo på hoteller med den nødvendige standard, som ikke er luksus – for
at holde prisen i bund.
Alle entreer og morgen- og aftensmad
vil være inkluderet. Vi tror på, at prisen
kan holdes omkring de 10-12.000 kr.
Forud for turen vil Jørgen Løvstad af-

holde 8 aftener om Israels historie,
geografi, klima, kristendommens historie, indføring i de steder vi skal se,
nutidens Israel med de udfordringer
landet står i i forhold til sine naboer,
sin egen overlevelse, stormagterne –
alt ud fra tesen: Hvis ikke man ved noget om det man ser, ser man det ikke.
Der stilles ikke særlige krav til fysik,
men man skal kunne bevæge sig rundt
ved egen hjælp.
Kom i konfirmandstuen i Thorning
tirsdag d. 14. marts kl. 19.00 med efterfølgende kaffe, uddybende kommentarer og spørgsmål i Museets
Kaffestue.
Skulle du ikke kunne komme, men er
alligevel interesseret- meddel det venligst til Jørgen Løvstad på 5329 6935
eller Joelo@km.dk – for at få overblik
over, hvor mange, der kunne tænke sig
en sådan tur.
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Lutherkoncert i Grathe Kirke
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Palmesøndag den 9. april kl. 19.00
Martin, mennesket og musikken
Lutheråret markeres over
hele landet. Det første arrangement i vort pastorat
var med Valgmenighedspræst Johan Christian Nord,
hvor emnet var ”Behold os
Herre, ved dit ord”, Luthers
kamp for at rense kristentroen. Ved det andet arrangement fortalte vores
sognepræst, Jørgen Løvstad
om ”Luther og hans samtid”
og viste uddrag af Lutherfilmen. Det tredje arrangement bliver en musikalsk
billedfortælling, hvor cand.
teol., fløjtenist og fotograf
Søren Voigt Juhl sammen
med pianistinden Viola i
ord, billeder og levende
musik vil fortælle historien
om Martin Luther og hans
kamp for at reformere kirken og finde glædens Gud.
Luther var en habil lut- og
fløjtespiller, som også komponerede. Han var en mand,
som gerne sang og spillede
med sin familie. Han var
en folkelig digter, som skrev enkle og
mundrette salmer og et menneske, der
troede på musikkens opløftende virkning. Ved koncerten vil der blive spillet salmer af Luther og nyere klassisk
musik på fløjte og klaver, og publikum
får lejlighed til at synge med, og Søren
Voigt Juhl vil blandt andet fortælle om

Luthers indflydelse på musik og salmer i samtiden og i dag, 500 år efter
hans virke. Velkommen til en spændende og anderledes koncertaften i
Grathe Kirke.

Ny organist
i Pastoratet
Jeg er pr. 1. februar
tiltrådt som ny organist i Thorning,
Grathe, Vium Pastorat. Jeg bor i Sinding
sammen med min
kone, Karin. Vores 2
drenge er for længst ”fløjet fra reden”.
Og i december stoppede et band, som
jeg har brugt en del tid på at spille Irsk
Folkemusik i, gennem de sidste 12 år.
Det har givet noget tid og er også medvirkende til, at jeg nu kaster mig seriøst over kirkemusikken igen.
Det bliver dog ”kun” på søndage og helligdage, at I får mig at se ved orglerne.
Begravelser på hverdage, og tjenesterne på Bakkegården vil blive varetaget
af vikarer, fordi jeg beholder mit arbejde som maskinarbejder i Silkeborg.
Min start som kirkemusiker ligger
tilbage til 1990, hvor jeg overtog stillingen som organist i Sejling og Sinding Kirker. I 1991 kom jeg i gang med
PO uddannelsen, som jeg afsluttede i
1995. Jeg var fuldtids organist i Hørup
fra sommeren 98 til udgangen af 2001.
Derefter genoptog jeg maskinarbejderfaget og har så haft vikartjenester
”hist og her” og en del ved Ans - Grønbæk Kirker i en periode, og de sidste
ca. 4 år i Levring og Hørup.
Men nu er det alvor igen, og jeg glæder
mig til at spille til jeres Gudstjenester
hver søndag.
Steen P.

Syng dig glad!
Kom på Bakkegården hver tirsdag fra
10.00 til 11.00, hvor vi synger sammen
– sange fra vor danske sangskat. Vi får

en kop kaffe/the og hygger os gevaldigt
og går opløftede hjem. Der er plads til
flere – også dig!

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

Marts
Onsdag d. 1.	Kl. 19.00 Samfundsmøde i Karup ved Per
Weber
Torsdag d. 9. Fællesbibeltime
Torsdag d. 16.	Forårsmøde i Karup,
Chr. Peder Olesen
Tirsdag d. 21.	Netværksmøde og
generalforsamling
(KLF) tale ved Michael
Arendt Lauersen
Torsdag d. 30.	Sømandsstævne i
Thorning, Finn Løvlund

April
Torsdag d. 6.	Påskemøde, Poul Erik
Knudsen og Limfjordstrioen
Torsdag d. 20.	Bibeltime i hjemmene
Torsdag d. 27.	Soldatervennerfest
ved Anders Nielsen

Forårskoncert

Maj
Torsdag d. 4.	Danmissions Årsmøde.
Tale ved missionær
Anne Mette Jürgensen,
Cambodja
Torsdag d. 18.	Fællesaften med
KFUM & KFUK, spisning kl. 18, tale ved
Jørgen Løvstad

tirsdag den 2. maj kl 19 i Thorning
Kirke
Mens bøgen springer ud, og foråret
kommer med sin milde varme, vil vi
gerne invitere alle, der har lyst til at
synge glade forårssange og høre lidt af
det, vi i Kirkernes Børnekor har arbejdet med i vinterens løb til en lille uhøjtidelig koncert.
Med glade sanghilsner
Kirkernes Børnekor - Lene og Sidse

Program

Korøvelse i konfirmandstuen.
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Årets konfirmander
i Thorning-Grathe-Vium pastorat.

Grathe Kirke, Bededag den 12. maj
Amalie Lund Rasmussen
Gabriel Alexander Gnocchi Madsen
Katrine Engdal Jensen
Magnus Lund Hørup Christensen
Marcus Andreas Hansen
Matias Addis Grarup
Nikolaj Lindhart Brokholm
Wilhelm Kastberg Sørensen

Vium Kirke, søndag den 14. maj
Emil Simon Sørensen
Emma Nonbo
Julie Wolff Bengtsson
Karoline Koch Nielsen
Petronella Kapapa
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Thorning Kirke, søndag den 21. maj
kl. 9.00
Anders Bach Andersen
Casper Bach Jørgensen
Christian Märcher
Emma Lyngholm Christensen
Ida Kofod Eriksen
Ida-Maria Loft Frederiksen
Kristine Martine Rabjerg Nielsen
Michelle Kjær Staunsbjerg
Niels Bjerre Andersen
Nynne Cathrine Barner Haun
Philip Steen Raae Brodersen
Rikke Marie Holm Hansen
Rikke Munk Olsen
Sarah Tulstrup Jensen
Thor Nonbo Olsen
Thorning Kirke,
søndag den 21. maj kl. 11.00
Amanda Nyrup
Cecilie Boesen Thomsen
Cecilie Frydendal Bastrup Knudsen
Christoffer Holm Carlson
Christoffer Marius Hammershøy
Emma Engebjerg Rahn
Julie Fey Olesen
Mette Bech Christiansen
Silke Jacobsen
Sune Würtz Jensen
Taus Dybbøl Larsen
Therese Quottrup Iversen

100 salmer
Pastoratet har indkøbt 40 stk af Salmebogstillægget 100 salmer, som af og til
vil blive brugt til gudstjenesterne i den
kommende tid.

Forlaget skriver følgende om tillægget: De nye salmer er meget brugte og
værdsatte. Ikke mindst letter de adgangen til sang og musik i kirken for dem,
der ikke er velbevandrede i kirkens og
salmedigtningens tradition, herunder
børn og unge.
Forfatterne er Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Iben Krogsdal,
Lars Busk Sørensen, Simon Grotrian,
Hans Anker Jørgensen og mange flere.
Redaktionsgruppen har udvalgt salmerne efter deres sproglige, teologiske
og musiske kvalitet. Desuden har de
sørget for, at salmerne tilsammen udgør en bredde, der afspejler den teologiske og folkelige bredde i folkekirken.

Siden sidst
Dåb

Thorning Kirke
15.01.2017 E
 sben Holmstrand Løvstad
Grathe Kirke
Ingen
Vium Kirke
04.12.2016 E
 mil Simon Sørensen
04.12.2016 M
 ikkel Evald Sørensen

Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
Ingen
Grathe Kirke
Ingen
Vium Kirke
Ingen

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke
17.11.2016 C
 hrista Vang Pedersen, Skræ
21.11.2016 N
 iels Henry Poulsen, Bakkegården, Thorning
26.11.2016 J ens Christian Skov Jensen, Bakkegården, Thorning
27.11.2016 K
 jeld Smedegaard Andersen,
Øster Jølby
03.12.2016 J ette Busk Madsen, Nørskovlund
13.12.2016 A
 nnette Brandt Larsen, Thorning
17.12.2016 I ngrid Hytting, Bakkegården,
Thorning
17.12.2016 K
 arl Aage Christensen, Bakkegården, Thorning
19.12.2016 C
 hristian Mølholm Stephansen,
Thorning
22.12.2016 E
 sther Jacobsen, Bakkegården,
Thorning
03.01.2017 E
 lna Marie Fisker, Kjellerup
16.01.2017 M
 arie Jensine Jørgensen, Vinderslev
Grathe Kirke
Ingen
Vium Kirke
02.12.2016 L
 issi Antonette Møller, Solgården
Sjørslev
16.12.2016 E
 lly Gudiksen, Vium

Thorning
Sogneindsamling
Du kan gøre en verden til forskel 12.
marts, hvor Folkekirkens Nødhjælp
samler ind til mennesker i nød.
Når du går en rute på 2-3 timer søndag
den 12. marts, kan Folkekirkens Nødhjælp give:
• 30 flygtningebørn næringsmad i en
måned.
• 25 mennesker midlertidigt husly
efter en katastrofe.
• 5 familier en køkkenhave, der
sikrer mad og indtægt. Afgrøden
Quinoa er meget næringsrig og kan
klare både tørke og frost.
Gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag. Behovet for
akut hjælp er større end nogensinde!
13,5 mio. syrere har brug for humanitær hjælp. Tørken har igen ramt Sydog Østafrika. Værst står det til for bør-

nene i Etiopien. Her har millioner af
uskyldige børn brug for mad og vand
for at overleve. Du kan redde deres liv.
Bliv indsamler for mennesker i nød
ved årets sogneindsamling søndag
den 12. marts kl. ca. 10-13.
Meld dig nu til: Tove Sjørslev, Vium
sogn, tlf. 2870 6032 eller Jørgen Løvstad, Thorning tlf. 5329 6935/mail:
Joelo@km.dk

Valgt
Ved sidste menighedsrådsvalg blev jeg opfordret til at stille op på en
fælles kirkelig liste, hvilket jeg sagde ”ja” til, og
da der ikke kom andre
lister, var vi, der stod på
listen, valgt.

Det har altid været en naturlig del af
min søndag at være til gudstjeneste, så
jeg vil gerne støtte op om arbejdet omkring kirken og fællesskabet der.
Ditte Jørgensen
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Grathe
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Sogneaften i
Gråmose

”Cash i kirken”, koncert med
Karsten Holm & band

tirsdag den 28. marts kl. 19.00 i
Klubhuset i Gråmose
Kom og vær med til
en hyggelig aften
med kaffebord og
fællessang fra højskolesangbogen med
sognepræst Jørgen
Løvstad ved klaveret.
Undervejs vil menighedsrådet give en
kort orientering om det kirkelige arbejde, og du vil selv få mulighed for at
stille spørgsmål og give din mening til
kende. Vel mødt!

onsdag den 3. maj kl. 19.30
”Cash i kirken” handler om Johnny
Cash og de indre kampe, han sloges
med i hele sit liv, og som udmøntede
sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden.
Karsten Holm fortæller ind imellem de
musikalske indslag om Cash’s tro, hans
dæmoner og hans kamp for at holde alkohol- og stofmisbrug nede – den evige
kamp mellem det gode og det onde.
Det er fortællingen om, hvordan Gud
redder ham fra et planlagt selvmord,
fordi han får en åbenbaring, hvor han

ser Guds lys. Det er fortællingen om
hans forhold til kærligheden, sin elskede og familien – og til de udstødte
og de fattige.
Cash var forkynder på sin egen måde,
og hans eftermæle er historien om en
kunstner med 100% autenticitet, siger
Karsten Holm, der for øvrigt er næsten lokal, idet han stammer fra Thorning. Der er fri entré i anledning af kirkejubilæet, og menighedsrådet håber,
at rigtig mange af sognets beboere vil
benytte sig af invitationen.

Grathe
Grathe kirke i jubilæumsåret

Festgudstjeneste

Lørdag den 20. maj 2017 er det nøjagtig 100 år siden, Grathe Kirke blev indviet. I 1917 var det dog en kullet kirke,
man indviede, idet tårnet først kom til
i 1930. I de mellemliggende år fungerede broncealderhøjen på kirkegården
som fundament for en klokkestabel,
som det ses på billedet.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 25.
maj kl. 10.00
med deltagelse af biskop Henrik Stubkjær,
stiftsamtmand Torben Sørensen samt
provst Poul Erik Knudsen. Kirkekoret
medvirker under ledelse af Sidse og
Lene Tind Ahrenfeldt.
Efter festgudstjenesten er der kirkefrokost og samvær i Hauge Forsamlingshus.
Tilmelding til frokost senest 14. maj
hos Ruth Jespersen, Gråmose, tlf. 2255
4202, eller Inger Michelsen, Hauge, tlf.
2255 6804.

Kirkens 100-årsdag fejres ved forskellige arrangementer i løbet af året, først
og fremmest med festgudstenesten

Kristi himmelsfartsdag, men også med
koncerten ”Cash i kirken” m.m. Vi arbejder p.t. med aftaler om et arrangement i anden halvdel 2017, der især
henvender sig til børnefamilier.
Hvis nogen skulle ønske at give en
gave til kirken i anledning af jubilæet,
ønsker menighedsrådet, at det måtte
være bidrag til nutidskunst til udsmykning af kirkerummet.
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Vium
Gospel i Vium Kirke
30-35 glade sangere under ledelse af
Laila Trier får med jævne mellemrum
Menighedshuset i Vium til at give genlyd af toner fra gospel. Der øves med

Påskebespisning

i Vium Menighedshus
Skærtorsdag den 13. april.
Efter Nadvergudstjenesten i Vium Kirke kl 17.00 samles vi i menighedshuset
til et påskemåltid.
Der bliver serveret lammesteg med tilbehør.
Tilmelding senest den 7. april til Jørgen Løvstad 5329 6935/Joelo@km.dk.
Pris Voksne 25 kr. ukonfirmerede børn
spiser gratis.
Vi glæder os til at tilbringe nogle hyggelige timer sammen.
Med venlig hilsen menighedsrådet.

Kom til havehygge
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2. pinsedag giver menighedsrådet kaffe og brød i præstegårdshaven i Vium
kl 15.00.
Kl 14.30 er der en have-gudstjeneste.
Herefter sang og hygge.
Senere vil vi nyde vores medbragte
picnickurve.

positiv energi repertoire til koncerten
2. april 2017, hvor koret synger i Vium
Kirke. Vi håber, rigtig mange har lyst til
at dele denne oplevelse og møder frem.

Sommerudflugt
Onsdag den 14. juni
Seniorklubben og Menighedsrådet inviterer til den årlige sommerudflugt.
Turen går til Humlemagasinet som ligger i Harndrup på Fyn. Humlemagasinet består blandt andet af 25 haver på
10 tdr. land samt flere museer. Der kan
læses mere om området på www.humlemagasinet.dk.
Der er afgang fra Vium kl 8.30 og Hvam
kl 8.40, og vi forventer at være hjemme
mellem 17.30 og 18.00
Tilmelding senest den 7. juni til
Anny tlf. 8666 7716 eller
Tove tlf. 2870 6032.

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

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

Blichersvej 32, Thorning,
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

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

Menighedsrådsformand
Diana Jensen. Tlf. 6170 5660

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

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

Næstformand og kontaktperson
Jørgen Andersen. Tlf. 2147 9793

Næstformand og kontaktperson
Ruth Jespersen. Tlf. 2255 4202

Kirkeværgen
Kontaktes på tlf. 5329 6935

Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen
Tlf. 8688 0312 - 6178 6068

Kasserer
Ejvind Brinch Lihn. Tlf. 5174 3067

Kasserer og sekretær
Inger Michelsen. Tlf. 8688 8479 - 2255 6804

Sekretær
Ellen Margrethe Foged Andersen
Tlf. 2869 0689

Menigt medlem
Dorte Christine H. Kristiansen.
Tlf. 2246 7557

Næstformand
Carina Hansen. Tlf. 2988 0862
Kasserer
Anne-Marie Broe. Tlf. 4118 2726
Kirkeværge og kontaktperson
Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064
Menigt medlem
Tove Sjørslev. Tlf. 2870 6032

Menigt medlem
Edith Jørgensen. Tlf. 8688 0271 - 5030 3839

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. 8688 0946 - 2461 5889

Graver
Paul Erik Tækker. Tlf. 2650 2404

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

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

Kirkesanger
Sidse T. Ahrenfeldt. Tlf. 4141 6556
mail: t-ahrenfeldt@hotmail.com
Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852
Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852
Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 30. april 2017. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Thorning

Grathe

5. marts

10.30

14.00 (K)

12. marts

9.00 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp (K)

19. marts

10.30 MHK

26. marts
10.00 Bakkegården MHK

2.april

10.30

9. april Palmesøndag

10.30 Dåb. Kirkekoret

13. april Skærtorsdag

10.30

14. april Langfredag
16. april Påskedag

10.30 Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
10.30

28. marts

19.00 Luther arrangement
17.00 Nadver-gudstjeneste og
spisning
19.00 Stillegudstjeneste
10.30
10.30 MHK

19. april Onsdag

17.00 Infogudstjeneste for
konfirmander og forældre +
spisning

23. april

17.00 Spaghettigudsjeneste

25. april

10.00 Bakkegården

17.00 Spaghettigudstjeneste

30. april

9.00 Højmesse MHK

7. maj

10.30

12. maj Bededag

9.00 MHK

14. maj

10.00 Konfirmation
9.00

9.00 og 11.00 Konfirmation

25. maj Kr. Himmelfart

11.00 Konfirmation
10.30 MHK

10.00 Jubilæumgudstjeneste
Biskop Henrik Stubkjær
Kirkekoret

28. maj

10.30

30. maj

10.00 Bakkegården

4. juni Pinsedag

9.00 (K)

5. juni 2. Pinsedag

9.00 (K)
19.00 Gospelgudstjeneste

9.00 (K)

17. april 2. påskedag

21. maj

Vium

10.30
14.30 Kaffe Havegudstjeneste &
Picnic.

Gudstjenester varetages af sognepræst Jørgen Løvstad. (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten.
MHK er gudstjenester ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm, Hinge – Vinderslev.
Kirkebilssituationen er stadig uafklaret – følg med på hjemmesiden om udviklingen.
Så snart der er en løsning, skal vi prompte meddele os der.

gdgruppen.dk • 86623321

Dato

Thorning – Grathe – Vium

