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Er du en følger – og af hvem?
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Siden tidernes morgen har mennesker
fulgt enkeltpersoner, som de synes, det
har været udbytterigt at følge på et enkelt eller flere felter og nogle af disse
enkeltpersoner har fundet status og
behag i at have følgere.
I Antikken havde de lærde i de store
metropoler elever – det har de stadigvæk. Magtfulde personer kunne også
have store skarer, som mere eller mindre frivilligt fulgte dem.
Nutidens sociale medier har i den grad
lukket op for fænomenet: At have følgere – også selvom man ikke er magtfuld, rig, født af de rigtige.
Tværtimod kan man blive rig og opnå
en vis magt, hvis man forstår at udnytte Facebook, div. blogs og YouTube.
Det giver status og en vis tilfredsstillelse, at mange mennesker ser de opslag,
man som bruger af Facebook sætter
ind eller som det kaldes: Have opslag.
Ved et klik(kaldet like), kan man tilkendegive, at man synes godt om det.
Mange likes – mange har set mig.
En blog er en hjemmeside på Internettet, hvor man kan skrive – og som nogen gør om sin dagligdag. Det kan også
være politiske kommentarer og i øvrigt
kommentarer om alt mellem himmel
og jord.
Trump skulle efter sigende bruge ret
meget tid på den slags.
Jeg har læst nogle blogs – f.eks. en husmors dagligdag med mand, børn, hund,
vasketøj, gråvejr, punkteret cykel – almindelige velkendte fænomener. Det
overraskende er, at det bliver læst,
at der er følgere som dagligt – måske

flere gange dagligt – vil følge med i en
andens dagligdag.
YouTube har et gear mere: I stedet for
det skrevne ord og enkelte billeder,
kan man optage videosekvenser med
sin Smartphone af sig selv. Og det bliver i høj grad brugt!
Hvis nu mange nok ser en sekvens på
YouTube, kan firmaer vise interesse og
betale én for mere eller mindre skjulte
reklameindslag.
Jamen, hvad handler videoerne om?
Jeg så forleden en video med en noget
søvndrukken teenagepige, der var ved
at stå op – gabte imponerende højt,
hvorefter hun så ville stå op og gå i
gang med sin dag. Mangel på reelt indhold fik mig til at stige af.
En anden video viste en tilsyneladende
voldsom populær ung mad – en såkaldt
YouTuber, som forsøgte sig som rytter,
hvilket tydeligvis var første gang. Han
gjorde det ikke nemmere for sig selv
ved samtidig at skulle filme – sig selv!
Og det er ganske harmløst. Det, der
kom bag på mig var, at denne sekvens
har 137.000 følgere – reklamemæssigt
et scoop.
Andre sekvenser har 533.000 – af samme unge mand.
Jeg mærker tydeligvis på mine konfirmandhold, at vi har gode stunder, når
vi taler om livets mange forskellige
facetter, og de problemstillinger, der
knytter sig til at være 13-14 år. Det
behov dækkes bl.a. gennem Facebook,
blogs og Youtubere.
Jeg kunne ønske for alle i familierne, at
skærmtiden blev nedtonet og samtalen

kom til at fylde endnu mere. Hvad skal
vi tale om? Det kommer helt af sig selv,
når skærmene bliver sorte, og vi evt.
hjælper hinanden med de fælles opgaver, der er i at have et hjem og en familie.
Så der er nogen, der følger – og hvem
følger vi?
Det har en vis påvirkning at følge andre.
Linse Kessler, af Wikipedia kaldt dansk
tv-personlighed, model, skuespiller
og forretningskvinde, blev i forbindelse med sin bogudgivelse for et par
år siden spurgt i en julereklame for en
Boghandelkæde, hvem der var hendes
forbillede?
Jo, det var hende selv!
Ja! Sådan! Måske ikke grundlag for et
større udviklingspotentiale.
Tømreren fra Nazareth siger til dem,
han møder: Følg mig!
Følg mig til de udsatte, de svage, de
syge, de fængslede, de nøgne, de sultne
– den, der vil redde sit liv skal miste
det, men den, der sætter sit liv ind på at
være der for næsten, skal finde livet –
med indhold, substans, mening, glæde.
Det glæder mig, at Jesus Kristus indtil
videre fører med antal følgere: 2,2 milliarder – det tal kunne man 16. januar
se på Religion.dk – hvor intense følgere, de så er hver især, kan kun Han vide.
At følge Jesus Kristus er at blive rodet
ind i livet som aktør og ikke som tilskuer. Hvad giver mest indhold: At se
på andre eller selv have en aktiv rolle?
Skulle livet falde dig kedeligt, trivielt,
uden den store mening: Følg Kristus!
Hvordan? Det vil Han vise dig – skridt
for skridt!
Jørgen Løvstad.

Åben skole 5. oktober 2017

med Ann-Mette Elten

I anledning af, at Thorning Skole er
blevet renoveret, inviterede skolen
elever, forældre og byens interesserede til at se resultatet. Det startede
med en festlig ceremoni i skolegården.
Vi glæder os meget over det gode samarbejde, vi har mellem skole og kirke
her i Thorning. Derfor var det også
en stor glæde for menighedsrådene i
Thorning-Grathe-Vium pastorat at få
lov at give et billede til skolen, som nu
hænger lige indenfor hovedindgangen.
Det er Lone Engsig Hvam fra Spjald,
som har kreeret billedet, som på bedste vis sammenfatter glade børn, skole,
kirke - samlet under Guds himmel!

Koncert med Klezmerduo
Tirsdag den 17. april kl. 19.00
Vium Kirke
”Musik, der ler med det ene øje, mens
det andet græder”
Duoen Henrik Bredholt og Ann-MaiBritt Fjord regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle
jødiske festmusik – Klezmer. De har
igennem mere end 25 år fordybet sig
i klezmer-musikkens stemningsfulde
og livsbekræftende univers og givet
den udtryk gennem sopransaxofon og
harmonika. Musikken, der har rod i
østeuropæisk jødisk tradition, formidles med humor og smittende livsglæde.
Koncerten er bygget op omkring fortælling, og duoen formår med en fornem teknik og et sanseligt udtryk at

Kirkekoncert

skabe uforglemmelige oplevelser, der
taler til hjertet. Klezmerduo har spillet
over 100 koncerter herhjemme og i udlandet, vundet førstepris på Verdensmusik Festivallen og udgivet fire CD’er.
Efter koncerten indbydes til kaffebord
i Vium Menighedshus med mere musik, mulighed for spørgsmål og et par
kædedanse. Denne koncert danner
også en fin sammenhæng med årets
studiekreds i pastoratet om Israel.

Søndag den 4. marts kl. 16.00
Thorning Kirke
Oplev Koncertsangerinde Ann–Mette
Elten synge danske salmer i nye smukke fortolkninger og hør hende fortælle
om sit personlige forhold til salmerne.
Kom og lyt til de store klassiske arier,
sunget og fortolket med stor følelsesfuld indlevelse. Ann-Mette Elten akkompagneres af Niels Kirkegaard. En
kirkekoncert med Ann–Mette Elten er
en oplevelse, du ikke lige glemmer.
Entre 100 kr. 200 pladser.
Der er endnu billetter, som kan købes
ved henvendelse til sekretær Jonna
Schmidt tirsdage mellem kl. 9.00 og
14.00 på kirkekontoret i Thorning
Præstegård, Blichersvej 32. Tlf. 2151
8886.
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Årets konfirmander

Grathe Kirke, Store Bededag den 27.
april kl. 10.00 (specialklassen)
Jeppe Nedergaard Galsgaard, Neder
Hvam og Lucas Abild Dohn Pedersen,
Grauballe

Grathe Kirke, søndag den 6. maj kl.
10.00
Silke Dybbøl Larsen og Anne Ladegaard Holm

Vium Kirke, lørdag den 12. maj kl.
10.00
Dicte Aarestrup Ør Jensen, Noah Salling Jensen, Pernille Dam, Daniel Madvig Olsen, Jeanne Lizette Elisabeth Kristensen

Thorning Kirke, søndag den 13. maj
kl. 9.00 (7.A)
Benjamin Isgreen Simonsen, Danbjørn
Bendtsen, Frederikke Bisgaard Thomassen, Jonas Koue Jensen, Josefine
Damgaard Jørgensen, Julie Marie Vester, Karen Katrine Brandt Clausen,
Katrine Stenvang Lundgaard, Liv Papageorgiou Veiler, Malene Overgaard
Gommesen, Oliver Greve Welander
Hansen, Peter Boel Døssing, Simon Anders Pedersen
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Thorning Kirke, søndag den 13. maj
kl. 11.00 (7.B)
Alex Kindberg Rasmussen, Christian
Just, Alex Sander Veilgaard, Jessica
Daisy Korsgaard Andersen, Josefine
Skov, Kristian Gjedde Andersen, Laura
Smedegaard Marquart, Mads Bundgaard Pedersen, Magnus Vinkel Jakobsen, Noah Voigt Jensen, Victoria Lind
Kristensen, Zandra Birk Godsk Nielsen

Siden sidst
Dåb

Thorning Kirke
12.11.2017 Thiago Heraldez
10.12.2017 Rosa Smedegaard Marquart
07.01.2018 Felix Gjøttrup Kristensen
Grathe Kirke
05.11.2017 Asta Venner Bidstrup
Vium Kirke
17.12.2017 Emil Nonbo

Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
07.01.2018 Simone Møller Andersen og
Simon Gjøttrup Kristensen
Grathe Kirke
Ingen
Vium Kirke
Ingen

Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke
02.11.2017 Jørna Lauridsen
06.11.2017 Signe Nielsen Ravn
08.11.2017 Viola Pedersen
27.11.2017 Karen Iversen
29.11.2017 Kristian Pedersen
13.12.2017 Jensine Jacobsen
17.01.2018 Johannes Mikkelsen
Grathe Kirke:
Ingen

Vium Kirke:
28.11.2017 Christen Pedersen

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

Marts
Torsdag d. 1.
Møde ved Bjarne Lindgren , Ringkøbing
Onsdag d. 7. kl 19.00
Samfundsmøde i Karup ved Per Weber
Torsdag d. 15.
Forårsmøde, tale ved Mikael Kongensholm, Hinge
Torsdag d. 22.
Påskemøde ved Jøren Bloch, Randers
April
Torsdag d. 5.
Møde ved Frede Møller, Ans, Johs. Åb.
Kap 4 -6 ,
Torsdag d. 12.
Bibeltime i hjemmene
Torsdag d. 19.
Soldatervennerfest
Torsdag d. 26.
Hyggeaften inkl. varme hveder

Maj
Torsdag d. 14.
Møde ved Frede Møller, Ans, Johs. Åb.
Kap 7 - 9
Torsdag d. 24.
Fællesaften med KFUM & KFUK, spisning kl 18
Torsdag d. 31.
Sangaften ved Inger Kamstrup, Hadsund

Forårskoncert 8. maj
Kirkernes Børnekor vil igen i år glæde
sig til at byde alle, der ønsker forårsstemning og masser af sang til en hyggelig, uformel, men fed forårskoncert
tirsdag d. 8. maj. Her vil koret for fuld
udblæsning synge nogle af deres favoritsange fra denne sæson, og derudover kan vi garantere et par glade fællessange!
Koncerten afholdes i Thorning Kirke kl. 19.00.
Tag venner, naboer, familiemedlemmer

og andre bekendte under armen og
kom og hør Thorning, Grathe og Vium
Kirkes børnekor. Vi glæder os og håber
vi ses!
Børnene, Lene og Sidse

Kjelsølejren - 50 års jubilæumsfest
den 26. maj 2018

I år er det 50 år siden Kjelsø lejren blev
oprettet, og rigtig mange – også her fra
området - har igennem tiden haft rigtig
mange gode minder herfra. Det fejres
med en jubilæumsfest, starter allerede
kl. 14, hvor Sigurd Barrett kigger forbi
og synger, spiller og fortæller bibelhistorie.
Senere på eftermiddagen vil der være

aktiviteter for børnene og en række
indslag for de voksne. Aftensmaden
kan købes og nydes på lejren.
Kl. 19 starter festaftenen og den sluttes af med et kæmpe festfyrværkeri kl.
21.45.
Du kan se programmet for dagen på
http://kjelsoe.dk/

Bliv indsamler søndag
den 11. marts 2018

Vær med til at give håb til mennesker
i nød.
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af mennesker ud i sult, flugt og
nød.
For vi kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen.
De penge, du samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling, går både
til akutte katastrofer og langvarige,
bæredygtige projekter. Men også til vores arbejde med menneskerettigheder,
minerydning og ekstrem ulighed.  
Du skal regne med at bruge to til tre
timer på en rute, når du samler ind
søndag den 11. marts. De fleste steder
begynder indsamlingen kl. 10 eller 11,
men du modtager en mail om tid og
sted, når du bliver tilmeldt.
Fem gode grunde til at samle ind
• Du giver håb til mennesker i dyb
nød
• Du udfører et konkret stykke frivilligt arbejde på kort tid
• Det pynter på dit CV og din selvfølelse
• Du udvider dit netværk
• Det er en god dag – for man bliver
glad af at give.
Henvend dig til sognepræst Jørgen
Løvstad: joelo@km.dk, tlf. 5329 6935.
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Pilgrim Viborg Stift
- forum for vandring, stilhed og meditation
Undertegnede er med i Pilgrimsudvalget i Viborg Stift, som har til formål
at fremme pilgrimsvandring i stiftet –
både for stiftets egne, men også for de
pilgrimme og vandrere, som kommer
igennem de skønne og meget forskelligartede naturområder, stiftet indeholder.
Her i foråret kommer der nye tiltag
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såsom en folder med turforslag, kort
over stiftet med de forskellige kirker
og vandremuligheder der ud fra.
Og når dette blad er udkommet, er
stiftet i fuld gang med at søge en pilgrimspræst, som særligt skal tage sig
af feltet.
Vi ligger jo her i pastoratet nærmest i
et smørhul med Hærvejen, Herberget

og mange vandremuligheder.
Til dig som er særlig interesseret
i pilgrimsvandring, kan jeg anbefale følgende hjemmeside på Facebook med de seneste tiltag i Viborg
Stift:
https://www.facebook.com/
groups/147306635984657/
Jørgen Løvstad

Thorning
Nyt sognehus
og herberg
Ikast-Brande Provstiudvalg har på et
møde den 16. januar 2018 endeligt
godkendt Thorning Menighedsråds
ansøgning om byggeri af nyt sognehus
og herberg ved Thorning Kirke, der
hvor herberget ligger nu.
Thorning Sogn, ja, hele pastoratet med
Grathe og Vium får nu et sognehus
med herberg, der kommer til at ligge
centralt i byen ved kirken og Præstegården. Det har været en lang proces at
komme i mål. Der har i mere end 10 år
været arbejdet på at få bygget et sognehus med tidssvarende faciliteter for
vores konfirmander, minikonfirmander, børnekor, dagplejesang, præst, sekretær m.m. Det nedsatte byggeudvalg
bestående af personer fra menighedsrådene og Herberget har i samarbejde
med Arkitekt Henning Pilgaard Jensen
haft mange overvejelser om husets udseende og indretning. Der har dog fra
starten været et ønske om, at bygningen skulle bygges i samme stil som kirken og graverhuset. Vi er nået frem til
et flot resultat, som vi synes opfylder
de behov og ønsker, menighedsrådene
og FHHT havde til indhold og indretning.
Og hvad er det så for et hus, vi får?

Huset bliver på totalt 387 m2 fordelt
med 236 m2 til sognehus og 151 m2
til herberg. Samlet pris 6.597.890 kr.
Heraf bevilger Ikast-Brande Provsti de
5.729.640 kr., og resten de 868.250 kr.
betales af Herberget.
Sognehus-delen kommer til at bestå af
konfirmandstue, som med en foldedør
kan deles i 2 rum, præste- og sekretærkontorer, arkiv, køkken, depot/teknikrum, foyer og 2 toiletter, hvor det ene
er handicaptoilet. Sognehuset kommer
til at være i den nordlige del af huset,
op mod kirken og med indgang fra
parkeringspladsen foran kirken. Herbergsdelen kommer til at bestå af entre`/bryggers, gang, 2 sovesale, køkken
med spisepladser, depotrum, toiletter
og brusefaciliteter. Den kommer så til
at være mod syd over mod præsteboligen og med indgang på østsiden af
huset fra Blichersvej.
Den 31. august har herberget sidste åbningsdag i det nuværende hus.
Umiddelbart efter, når huset er tømt,
vil nedbrydningsfirmaet gå i gang med
at rive huset ned, så der kan være klar

og ryddet til byggestart i slutningen af
september. Det skulle så gerne resultere i, at vi 1. maj 2019 kan holde indflytningsfest med hele pastoratet og
derefter begynde at tage det nye hus i
brug. Vi glæder os utrolig meget til at
se det færdige resultat, som har været
ventet i mange år. Det bliver et hus for
vandrere og pilgrimme fra Hærvejen
og andre, der besøger vores egn og
mangler et sted at overnatte, og så bliver det selvfølgelig et hus til Thorning
Sogn og Thorning-Grathe-Vium Pastorats menigheder. Det bliver helt sikkert
et hus, som vil komme til at styrke og
give vækst til Kirkelivet, og som rigtig
mange vil få glæde af.
Der skal lyde en stor tak til Provstiudvalget for at tro på vores ide` og til slut
bevilge pengene. Også en stor tak til
herbergets bestyrelse for samarbejdet
indtil nu. Vi glæder os til fremover at
dele hus med jer og møde alle de spændende mennesker, som kommer forbi.
Thorning menighedsråd.
Eivind Lihn
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Grathe
Udskiftning i menighedsrådet
Medlem af Grathe Menighedsråd, Dorte Kristiansen, har ønsket at træde ud
af menighedsrådet, hvilket rådet har
taget til efterretning, og 1. suppleant,
Christoffer Thomsen, indtræder derfor
i stedet.

Der skal lyde en stor tak til Dorte for
dit arbejde i menighedsrådet og et velkommen til Christoffer, med ønsket om
et godt samarbejde.
Sten Langdahl, fmd.

Møde for menigheden
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Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i Beboerhuset, Gråmose
Velkommen til en aften i Gråmose, hvor
vi glæder os til at indvie Grathe Sogns
nysindkøbte højskolesangbøger!
Som et lovbefalet punkt på dagsordenen vil menighedsrådet (kort) redegøre for sit arbejde, og alle vil få lejlighed
til at kommentere dette, samt komme
med ønsker og forslag til sognets og
menighedens liv og vækst fremadrettet.
Derefter overlader vi ordet til Jørgen
Løvstad, som vil fortælle noget om det
arbejde, der går forud for en gudstjeneste, såsom valget af salmer, overvejelser om den pædagogiske indpakning til søndagens evangelium, hvem
er målgruppen, når f.eks. der er dåb og
et stort dåbsfølge sidder foran i kirken
og kernemenigheden bagest? Hvor i
gudstjenesten er der trøst til de modfaldne, et ord til konfirmanden, et ben-

spænd til den fortravlede?
Der er selvfølgelig mulighed for at
stille spørgsmål og komme med kommentarer.
I løbet af aftenen er der naturligvis et
hyggeligt kaffebord på programmet,
ligesom vi også ind imellem vil få lejlighed til sammen at synge af karsken
bælg. Organist Steen Pedersen har lovet at spille til. Enhver er velkommen.
Vel mødt til en god aften!

Friluft- og familie
gudstjeneste ved
Kompedallejren
Søndag den 3. juni
kl. 14.00
En alternativ gudstjeneste for hele familien under åben himmel. Medbring
gerne tæppe eller stol og evt. regntøj
eller paraply i tilfælde af fugtigt vejr.
Efter gudstjenesten sørger menighedsrådet for lidt saftevand og kaffe og anden lettere forplejning. Denne sidste
del af programmet ligger ikke helt fast
endnu, men der vil helt sikkert også
blive lejlighed til leg og snobrødsbagning eller lignende i løbet af eftermiddagen. Alle er velkomne!

Vium
Stillegudstjeneste Tante Andante
og en af hendes venner
kommer til Vium Kirke

Langfredag kl. 19.00 er der Stillegudstjeneste i Grathe Kirke.
Vi prøver på denne tunge dag at indfange noget af atmosfæren fra hin dag
i Jerusalem og på Golgata-højen. Påskens tema er lidelse-død-opstandelse
– og Langfredag er lidelse og død, men
det er ikke slutningen.
Vi mødes fra 18.30 til en kop kaffe i
våbenhuset, således vi kan bære stilheden med hjem efter gudstjenesten,
som varer en times tid.

Nyhed:
Meditationsgudstjenester i Vium Kirke

onsdag den 14. marts kl. 17.00
Både store og små inviteres til at være
med i det store påskedrama og til at
synge med på sange, lege og blive
klædt på som soldater, engle, disciple
– ja selv et æsel. Sikke en opstandelse.
Efter forestillingen er der fællesspisning for børn og deres forældre i menighedshuset. Maden er ganske gratis,
og der er ingen tilmelding.
15. marts og 29. april åbner vi kirken for meditationsgudstjenester, hvor
Helle Gottenborg, Bording medvirker.
Helle Gottenborg er uddannet stress
coach og sygeplejerske og er ansat i en
lægepraksis. Hun har således mange
års erfaring med samtaler og livsmestring. Derudover har hun erfaring
med at lave den type gudstjenester, og
flere fra pastoratet har deltaget og kan
varmt anbefale dem.
Vi mødes kl 19.15 og får en kop kaffe
i våbenhuset, inden vi går i gang ca
19.30. Gudstjenesten varer ca. en time.
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Vium
Sommerudflugt
Onsdag den 13. juni
Seniorklubben og Menighedsrådet inviterer til den årlige sommerudflugt.
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 7713 eller
Tove tlf. 2870 6032

Ny informationsfolder
om Vium Kirke
En lille redaktionsgruppe er i fuld
gang med at lave en ny folder om
Vium Kirke. Der er allerede skrevet
en del, samt taget meget smukke billeder af fotograf Poul Jakobsen, Engesvang. Vi satser på at have folderen
færdig til påske, hvor den vil blive
præsenteret til arrangementet efter
nadvergudstjenesten
Skærtorsdag.
Tanken er, at folderen omkring 1. juni
vil blive husstandsomdelt i Vium Sogn,
så alle i sognet kan vise gæster og andre interesserede folderen, som så
måske giver appetit på selv at se vores
smukke kirke.

Nadvergudstjeneste
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Skærtorsdag kl. 17.00 Nadvergudstjeneste i Vium Kirke.
Vi fejrer nadverens indstiftelse og spiser efterfølgende lam i Præstegården,
hvor alle er velkommen.
Pris kr 50,- som dækker spisningen
inkl. 2 glas vin fra Israel.
Alle er velkommen. Tilmelding til Jonna Schmidt Jensen på jsj@km.dk - først
til mølle, da vi max. kan være 60 personer.

Lysestage
Denne smukke 5-armede lysestage
blev skænket til Vium Kirke d. 12. april
1904 af Anders Larsen Bruun, forhenværende sognepræst i vores kirke fra
1864 til 1881. Stagen har i en periode
ikke været i kirken, men nu har Gørtleren i Gjern fremstillet et stativ, og således er lysestagen igen at se i kirken fra
juleaften 2017.

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
Eivind Lihn. Tlf. 5174 3067

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

Sekretær
Ellen Margrethe Foged Andersen
Tlf. 2869 0689

Menigt medlem
Christoffer Thomsen
Tlf. 2969 7882

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

Menigt medlem
Anne Marie Noes Møller. Tlf. 8688 0935

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
Paul Erik Tækker sygemeldt.
Gravervikar kontaktes på tlf. 2199 8355

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

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

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852

Organist
Steen Pedersen. Tlf. 2120 8852

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 30. april 2018. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

27. februar

10.00 Bakkegården

4. marts

16.00 Ann-Mette Elten koncert.

11. marts

10.30

Grathe

Vium

9.00

10.30 + Børnekoret

14. marts

17.00 Tante Andante

15. marts

19.15 Meditationsgudstjeneste v/ Helle Gottenborg

18. marts

9.00 Anders Engrob Jørgensen

25. marts Palmesøndag

19.00

27. marts

10.00 Bakkegården MHK

29. marts Skærtorsdag

10.30

30. marts Langfredag

14.00 + Kirkekaffe

10.30 Gospel
17.00 Nadvergudstjeneste med efterfølgende
spisning.

19.00 Stillegudstjeneste

1. april Påskedag

10.30 + Børnekor

2. april 2. Påskedag

9.00
10.30 MHK

8. april

9.00

15. april

10.30

10.30
9.00

17. april

19.00 Koncert med Klezmerduo

18. april

17.00 Infogudstjeneste for konfirmander

22. april

9.00 + Nadver MHK

24. april

10.00 Bakkegården

27. april Bededag

10.30

10.00 Konfirmation

9.00

29. april

10.30

19.15 Meditationsgudstjeneste v/ Helle Gottenborg

6. maj

10.00 Konfirmation

8. maj

19.00 Forårskoncert med ThorningGrathe-Viums kirkers børnekor

10.maj Kr. Himmelfartsdag

10.30

12. maj

10.00 Konfirmation

13. maj

9.00 & 11.00 Konfirmation

20. maj Pinsedag

9.00 + kirkekaffe

21. maj 2. pinsedag
3. juni

10.30 MHK
9.00 Dåb. Erik Bjørn
14.00 Kompedal Friluftsgudstjeneste

10.30

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 • 86623321

27. maj

10.30 Dåb

