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Kære konfirmander – både de nyslåede
og dem fra 1948 og alle der imellem.
Jeg håber, I havde en god dag – med vejret, Rolls Royce’en fra kirken til forsamlingshuset, at maden var efter dit eget
ønske i rigelig mængde, at du fik gode
gaver – udover bibelen fra kirken, at du
lyttede andægtig til onkel Georgs gode og
belærende råd, og din takketale gav din
mor fugtige øjne.
Det har været forrygende at have jer til
konfirmandundervisningen. Det er godt
at møde jer i det forum, hvor der ikke er
skolens krav om effektiv læring i forhold
til love, bekendtgørelser og alles forventninger, eller det omgivende samfunds
krav om høj hastighed inden for alt.
Jeg tillader mig lige at opsummere et par
detaljer fra undervisningen, som tilsyneladende – ud fra jeres attitude - gjorde et
positivt indtryk på jer:
For det første:
I er alle ønsket i denne verden.
Fra tidernes morgen har den gode Gud
vidst, at I skulle komme til denne helt
fantastiske pragtfulde – hovedsagelig blå
klode – fuld af liv, kærlighed, sol, medog modvind, smil og dunk i ryggen. I
sandhedens interesse kan der også forekomme det modsatte, men det er ikke så
meget lige her.
At være et ønskebarn af Gud selv – så
bliver det ikke større. De fleste er også
ønsket af deres forældre, hvilket jo er
helt fantastisk, men ønsket af universets
Skaber og Opretholder – pyh, det er da
noget.
Og du må være her – ikke bare på tålt
ophold, men du har ret til at være her.

Johannes skriver: De, der tog imod
ham(Jesus), gav han ret/magt til at være
Guds børn.
At tænke sig, at ingen på denne jord har
mere ret til at være her end dig. Ingen
har heller mindre ret til at være her end
dig. Det er sådan, vi skal tænke!
Omkring dig skal der være en zone på
måske 1½-2 meter i diameter, hvor ingen kommer ind, medmindre du har givet dem lov. Det gælder både i den fysiske verden, men også i den ikke fysiske
verden: at ingen kan komme ind i dit univers, med mindre du lukker dem ind. De
må pænt banke på først og vente på, der
bliver sagt: Kom ind!
Det er ikke lige alle på denne jord, der
har fanget det, og så må de hjælpes. Først
venligt, men man kan være nødt til at blive noget bestemt. Og hvad der er vigtigt:
Tilstrækkelig bestemt! så integriteten
forbliver intakt!!
Mange vil gerne sælge os nogle ting eller ydelser. Ja, de ringer ligefrem til os på
sære tidspunkter – ofte startende med at
kalde os ved fornavn – og med kæk stemme lige præsentere noget, som vi endnu
ikke vidste, vi manglede.
Andre vil have os til at tro eller tænke
det samme som dem – stemme på deres
parti eller være imod nogen eller for noget andet.
Og det er ikke ulovligt at påvirke og søge
indflydelse.
Men det er dig, der bestemmer, om du vil
tale i telefon med en sælger, lytte til mennesker med et budskab, stemme, være
kærester med en, som ser dig som den
udkårne og så videre.

Det er også dig, der har bestemt, om du
vil konfirmeres. Og det er dig, der bestemmer, om du vil tro på Gud eller ikke.
Den frie vilje kommer fra Gud! Kristendom er en frihedsbevægelse, hvor formålet er at sætte det enkelte menneske fri.
Ikke så meget fri fra noget, som fri til noget.
Det kan f.eks. være, at man deponerer sin
vilje hos Gud – det gør man bl.a. i Fadervor i den del af bønnen, som lyder: Ske
din vilje!
At Gud hjælper os med at leve det liv, Han
har tænkt sig for den enkelte.
Deponere vores vilje?!? Det gør vi til
valgene – da stemmer vi og deponerer
dermed noget vilje til dem, vi stemmer
på og som vil føre netop de værdier og
holdninger ud i samfundet.
Kristendommen vil sætte dig fri til at
hjælpe din næste, sætte Kristus/kærligheden/Sandheden/Livet i centrum af dit
liv.
At være fri og modig nok til at komme
andre til undsætning, når deres liv vælter og er svært – det giver mening og
den tryghed, at jeg så selv oparbejder et
verdensbillede, hvor mennesker hjælper
hinanden.
Det modsatte er også tilfældet:
Er jeg ligeglad med andres liv og evt.
ulykke – ja, så bliver det mit verdensbillede, og det skaber ikke den store tryghed, mening eller glæde.
Kristendommen er ikke en religion.
Kristendommen er en relation til en person, som hedder Jesus Kristus, og som
blot siger:
Frygt ikke!
Følg mig!
Ta’ den konfirmand, i alle aldre!
Jørgen Løvstad.

Hærvejsmarch

Program

Søndag, d. 24. juni er
der Hærvejsmarch – og i
den forbindelse også en
Pilgrimsvandring, som
begynder med en gudstjeneste i Viborg Domkirke, hvor biskop Henrik Stubkjær er prædikant. Derefter
vandrer man så ad Hærvejen sammen
med en præst og andre pilgrimsvandrere. Man kan vælge mellem 10 km og
20 km. Der vil være ophold undervejs,
hvor der er forskellige åndelige inputs,
forfriskninger.

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

Man melder sig til på Hærvejsmarchens hjemmeside, hvis link er:
http://www.haervejsmarchen.dk/
side11464.html
Sognepræst Jørgen Løvstad deltager
som en af præsterne på vandringerne.

Fin og festlig forårskoncert
Thorning-Grathe-Vium kirkers børnekor med 10 sangglade piger under ledelse af
Sidse og Lene Tind Ahrenfeldt præsenterede i Thorning Kirke den 8. maj på dygtig
og fornøjelig vis, hvad koret i vinterens løb havde arbejdet med, og det høstede stor
applaus fra de mange fremmødte.

Juni
d. 1. – 3.
Årsmødefestival på Mørkholt
d. 7.
Mission Afrika ved Lilly Karup, Snejbjerg
d. 14.
Møde i missionshuset ved Henri Eltør,
Aulum
d. 21.
Midsommerfest hos Hanne og Niels
Jørgen Christensen, Ålborgvej 72, tale
ved Aage Nielsen, Viborg

August
d. 12.
Opstart efter ferien Vi starter med
gudstjeneste i Thorning Kirke kl
10.30. Herefter er der tur ud i det blå/
grønne med vores medbragte kaffekurv
d. 16.
Møde i missionshuset ved Bjarne
Lindgren, Ringkøbing
d. 23.
Bibeltime i hjemmene
d. 29.
Sensommerstævne i Kjellerup, se annoncen i Kjellerup Tidende
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Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Søndag, d. 26. august
2018 kl 16.00 er der
indskrivningsgudstjeneste
i Thorning Kirke for det
kommende års konfirmander. Særligt
indbudte er pastoratets 7. klasses
elever og deres familier.
Gudstjenesten er en såkaldt informati-
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onsgudstjeneste, hvor gudstjenestens
enkelte led kommenteres, således man
får en kort forklaring på, hvorfor højmessen er, som den er. Alle er selvfølgelig velkommen – også selv om man
ikke lige er helt klar over, om man vil
konfirmeres.
Umiddelbart efter går vi i Thorning

Forsamlingshus, hvor vi indtager en
let anretning, og efterfølgende er der
informationer om årets konfirmationsforberedelse, vigtige datoer, arrangementer mv. Vi slutter af med en
kop kaffe og en sang! Arrangementet
forventes at slutte kl ca 19.00.

Konfirmanderne i Grathe kirke 6.maj 2018 kl 10.00.

Konfirmanderne i Thorning 13. maj 2018 kl. 9.00.

Konfirmanderne i Thorning 13. maj 2018. kl. 11.00.

Konfirmanderne i Vium 12. maj 2018 kl 10.00.

Sang i Præstegårdshaven
Torsdag, d. 28. juni kl 19.00 er der
igen fællessang i præstegårdshaven i
Thorning.
Komponisten og dirigenten Hans
Holm, Vrads kommer og synger for på
nogle af sine sange, som vi kender fra
både Salmebogen, Højskolesangbogen
og div. skolesangbøger.

Salmer og sange som Spænd over os
dit himmelsejl, Hvad er det min Marie,
De små børns smil, Livstræet,
Menighedsrådene er vært ved en kop
kaffe midtvejs i arrangementet.
Medbring en god stol/et tæppe.
Indgang til haven fra gårdspladsen.

Pilgrimsvandring for Veteraner
Foreningen for krigsveteraner har i
samarbejde med Steen Andreassen,
diakonipræst i Viborg Stift arrangeret
en Pilgrimsvandring for veteraner.
Vandringen foregår fra 30. juli til 5.
august 2018.
Holdet kommer fredag, d. 3. august til
Herberget i Thorning, har morgensang
lørdag kl. 9.00 og går umiddelbart

videre til Dollerup Kirke
og Hald Hovedgård.
Er du selv veteran og interesseret:
Kontakt Steen Andreassen på 6080
4795.
At vandre som pilgrim er godt for ånd,
sjæl og legeme.
At vandre fra Jelling til Viborg er
en utrolig smuk rute, og det er en
historisk rute, hvor vi
vandrer fra Danmarks
dåbsattest i Jelling,
hvor den danske
nation blev skabt og
samlet, til den gamle
og smukke domkirke
i Viborg.
At vandre giver ro
i sindet og tid til
fordybelse. De største
tænkere og forfattere
har brugt fødderne

til at tænke med. Vandringen er en
metafor for livet, hvor vi bevæger os
fra vugge til grav, og de første kristne
blev simpelthen kaldt ”Vejen”.
Hver dag starter med morgensang.
For hver time, vi vandrer, bliver der
en pause med en kort refleksion. Der
bliver tider til stilhed, hvor man kan
gå i egne tanker, og der bliver tider
til walk and talk, hvor man kan dele
refleksioner med hinanden.
Du er velkommen til at tage dine
nærmeste
pårørende
med
på
pilgrimsvandringen.
Overnatning: Der overnattes på pilgrimsherberger langs ruten
Pris: Det er gratis at deltage, da
udgifterne til mad og logi dækkes af
Veteranstøtten.
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Et ord med på Hærvejen
Aftensang i Thorning Kirke i juli.
Hver aften i juli måned kl. 21.00 er der
aftensang i Thorning Kirke med titlen
Et ord med på Hærvejen.
Vi sidder i koret med levende lys
og synger et par salmer, lytter til
en tekst med et billede, oplever
stilheden sammen og beder en bøn.
Arrangementet varer ca 25 minutter.
Aftensang er ikke kun for vandrere
på Hærvejen, men for alle, som kunne
tænke sig at slutte dagen af på den
måde.
I tilfælde af godt vejr – det kan vi jo
håbe kommer – sidder vi udenfor
våbenhuset på klapstole – og synger
solen ned!
Aftensang ledes af henholdsvis Sidse
og Lene Tind Ahrenfeldt, sognepræst
Mikael Holst Kongensholm og
sognepræst Jørgen Løvstad.

Menighedsmøde
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Tirsdag, d. 12. juni kl 19.00 i konfirmandstuen i Præstegården i Thorning.
Mødet indeholder bl.a. en kort
beretning om årets gang i sognet ved
formand Annie Pedersen. I forbindelse
med beretningen bliver der mulighed
for kommentarer, forslag, drøftelser mv.
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
benspænd 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!

Grathe
Syng fra den blå - i Grathe K
Onsdag den 25. april, der var tænkt
som en ”fortsættelse” af DR.K’s hyldest
til Højskolesangbogen med live-sendingen den 17. marts, blev en overvældende succes. Omkring 50 sangglade
folk fra nær og fjern mødte op og sang
af hjertens lyst til akkompagnement af
skiftevis Sidse og Lene Ahrenfeldt, Jørgen Løvstad og Steen Pedersen, som
hver især på forhånd havde udvalgt en
række numre. Ind imellem var der også
plads til forslag fra forsamlingen. Vi fik
sunget over 30 sange, og de to timer,
der var afsat til arrangementet, fløj af-

sted. Vi var så ivrige, at vi næsten ikke
havde tid til en kaffepause. Adspurgt af
Jørgen Løvstad tilkendegav forsamlingen, at der absolut var stemning for en
gentagelse. Grathe Kirke egner sig med
sin gode akkustik fint til formålet, og
eftersom vi sidste år investerede i 40
stk. nye Højskolesangbøger, er det helt
sikkert, at vi fra menighedsrådets side
vil forsøge at gentage eksperimentet.
Tak til Søs for pyntning med lys m.m.,
og til Sidse og Lene, Jørgen og Steen for
nogle glade timer i selskab med DEN
BLÅ.

Frilufts- og familiegudstjeneste ved Kompedallejren
Søndag den 3. juni kl. 14.00
Som omtalt i sidste kirkeblad, flytter
vi denne eftermiddag ud i det grønne,
nærmere bestemt plænen ved Kompedallejren. Efter familiegudstjenesten
er der hyggeligt samvær. Menighedsrådet sørger for forplejningen i form af
kaffe/saft og kage, og vi skal selvfølgelig benytte lejrens bålsted til snobrøds-

bagning m.m., ligesom der også er mulighed for en leg eller to. Medbring selv
klapstol eller tæppe, og måske en paraply i tilfælde af fugtigt vejr. Enhver er
velkommen!
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Grathe
Hauge Marked
Søndag, d. 8. juli kl. 9.30 er der
gudstjeneste på Hauge Marked – enten
i det store telt eller udenfor, hvis vejret
er til det.
Gudstjenesten varer ca 30-35 minutter.
Iflg. Hauge Markeds program er
der gratis kaffe og rundstykker i
markedsteltet allerede fra kl. 8.00 – så
kom i god tid og hyg dig sammen med
de øvrige gæster på Hauge Marked.
I øvrigt arbejder vi hårdt på at få
musikalske indslag, der passer til en
markedsgudstjeneste.
Vel mødt på Hauge Marked.

Høstgudstjeneste i Gråmose
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Søndag den 16. september kl.
10.30
Traditionen tro får vi også i år
bygget en halmballekirke på
sportspladsen i Gråmose, hvor vi
ved høstgudstjenesten kan sige
tak for en forhåbentlig god høst,
og hvor menighedsrådet efter
gudstjenesten som sædvanlig
er vært ved en let kirkefrokost
under åben himmel. Mere
herom i næste kirkeblad.

Meditationsgudstjeneste i Vium Kirke
17. marts og 29. april
Overraskende
mange havde
fundet vej til
Vium Kirke til
de to meditationsgudstjenester, som
vi forsøgsvis holdt i dette forår i Vium
Kirke.
Vi vil gerne arbejde med gudstjensteformer, som kommer nogle af nutidens
stressede mennesker til undsætning.
Helle Gottenborg er uddannet sygeplejerske og stresscoach, har selv været
ramt af stress og har virkelig noget at
byde på til arrangementerne.
Gudstjenesterne er præget af salmesang uden musikledsagelse, tekstlæsning, perioder med stilhed.
Jamen, kan man ikke bare sidde stille
derhjemme? Jo, men at sidde sammen
i en kirke og blive ledt ind i stilheden
ved en bibelsk tekst og en enkel bøn i
fællesskab med andre er noget ganske
andet.
Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra deltagerne til de to gudstjenester – så mange, så vi gentager
gudstjenesterne både efterår og foråret 2019 – mere herom i kirkebladet
til september.

Vium
Ny folder

Vium Kirke

Skærtorsdag, d. 29. marts blev Vium
Kirkes nye folder præsenteret til
Skærtorsdagsmåltidet i præstegården
i Vium.
Folderen er skrevet af Bente og Jøren
Lysgaard Mikkelsen, Poul GrinderHansen og Jørgen Løvstad. Endvidere
er der lånt billeder og tekst af
Blicherselskabet ved Erik Harbo.
De fleste af folderens flotte billeder
er taget af fotograf Poul Jacobsen,
Engesvang. Forsidebilledet af Iver
Søndergaard, Thorning.
Som du kan se, er Vium Kirke-folderen
husstandsomdelt i Vium Sogn, og menighedsrådet ønsker på den måde at

gøre den til en del af dit eget lokalhistoriske materiale, som både din husstand og især dine gæster kan have
glæde af.
Vi synes, at Vium Kirke er ualmindelig
smuk og at så mange som muligt skal
have glæde af den – både under besøg
i kirken og til de kirkelige handlinger.
Stor tak til de personer, som har ydet
en indsats for at gøre Vium Kirkefolderen mulig – og flot!

Sommerudflugt for ældre
Onsdag den 13. juni
Seniorklubben og Menighedsrådet
inviterer til den årlige sommerudflugt.
Målet for udflugten er Tirpitz Bunkeren
i Blåvand. Der er afgang fra Vium kl
9.00 og Hvam kl 9.10 og vi forventer at
være hjemme mellem 17.30 og 18.00.
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Vium
Glæden ved stilhed
Vibeke L. Clausen skriver om arrangementet:
Jeg deltog i meditationgudstjeneste
i Vium Kirke, hvor Helle Gottenborg
med enkle redskaber trygt ledte
forsamlingen gennem en times kristen
meditation. I en travl hverdag kan det
være svært at finde ro og stilhed. Nogle
gange kan hjertet opleves uroligt,
og jeg kan længes efter nærhed og
nærvær. Meditationen i kirkerummet
og fællesskabet i stilhed hjælper mig
til at sætte fokus på de værdier, som
betyder noget i mit liv.

Helle læste bl.a. en tekst for os,
som vi kunne bruge til inspiration i
meditationen, vi kunne lukke øjnene
eller fokusere på alterets tændte lys.
Det var tilladt at være der præcis på
den måde, der var bedst for en selv.
I starten var det lidt svært at holde
fokus, men vi fik at vide, at det var
ok. Vi kunne jo altid søge at samle
tankerne igen.
I den lille stund med fordybelse blev
jeg fyldt af glæde og en følelse af at
Gud er mig nær. Kender du det at være
tappet for alle kræfter, og bare håber

Kirkens smukke rum dannede en fin
ramme om denne særlige koncert med
jødisk festmusik, der ”ler med det ene
øje og græder med det andet”.
Ann-Maj-Britt Fjord og Henrik Bredholt, der gennem 25 år har fordybet sig
i Klezmermusikkens stemningsfulde
og livsbekræftende univers, formidlede musikken og sangene med stor
spilleglæde og virtuositet.
Duoen mestrede såvel harmonika og
jiddisch sang som sopransaxofon, tuba,
jødeharpe og dulcimer, som er et lille,
transportabelt klaver med rod i Iran.

Musikken blev ledsaget med fortælling
om dens rødder i Østeuropa, hvor den
gamle jødiske musik blev blandet med
Balkan- og Romamusik.
Efterfølgende samledes deltagerne i
Menighedshuset til kaffebord og flere
musikalske oplevelser for til sidst at
slutte med at danse jødisk kædedans.
Det blev en uforglemmelig oplevelse
at høre og opleve de eminent dygtige
kunstnere, som i den grad tog deres
publikum med ind i Klezmermusikkens
univers.

Klezmerduo i Vium Kirke
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på at nogen vil bære dig? Sådan en
varm følelse af at blive båret tog jeg
med mig fra Vium Kirke. Jeg mærkede
langt ind i krop og sjæl, at jeg er elsket
for lige netop den jeg er! Jeg skal ikke
præstere noget, gøre noget bestemt,
have en bestemt følelse eller mening
- bare være mig! Oplevelsen øger mit
livsmod, og jeg vil øve mig i at bringe
glæde og nærvær ind i mødet med
mine medmennesker.
Vibeke L. Clausen

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
mail: anniepedersen1959@gmail.com

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

Menighedsrådsformand
Diana Jensen. Tlf. 6170 5660

Næstformand og kontaktperson
Jørgen Andersen. Tlf. 2147 9793

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

Kirkeværgen
Kontaktes på tlf. 5329 6935
Kasserer
Eivind Lihn. Tlf. 5174 3067
Sekretær
Ellen Margrethe Foged Andersen
Tlf. 2869 0689

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
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. juli 2018. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Dato

Thorning

27. maj

9.00 Dåb Erik Bjørn

Thorning – Grathe – Vium

3. juni

Vium

14.00 Kompedal Friluftsgudstjeneste

10.30

10.00 Gudstjeneste på friluftsscenen.

17. juni

10.30 MHK

24.juni

15.00 Dåb

26. juni

10.00 Bakkegården

28. juni

19.00 Hans Holm i Præstegårdshaven til fællessang

HELE JULI

21.00 AFTENSANG I THORNING KIRKE

1. juli

10.30

8.juli

19.00 + nadver

9.30 Hauge Marked

15.juli
22. juli

9.00
9.00 Jens Bisgaard

29. juli

19.00 (K)

5. august
12. august

9.00 MHK + nadver
10.30 MHK

19. august
26. august
2. september

10.30
16.00 K
 onfirmandgudstjeneste med efterfølgende
indskrivning i Thorning Forsamlingshus
9.00

10.30 Høstgudstjeneste

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

10. juni

Grathe

