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Præstens side
Steen Steensen Blicher forbindes både
lokalt, regionalt og nationalt med
Thorning, Vium, Aunsbjerg og den
vidtstrakte jyske hede.
Blichersvej – Blicheregnens Museum –
Blichfang: Han indgår som en del af vor
arv og i hele vores selvopfattelse som
beboere på egnen.
Sognepræst Jesper Langballe skrev det
digre værk Anlangendes et menneske
– Blichers forfatterskab – selv- og tidsopgør. Der er udgivet mange bøger og
artikler om Blicher gennem alle årene.
20. oktober er det 200 år siden, han fik
sit kaldsbrev til embedet som præst
ved Thorning Kirke – det fejrer vi ved
en jubilæumsgudstjeneste i Thorning
Kirke – det er omtalt andetsteds i dette
kirkeblad.
9. marts 2019 havde Museum Silkeborg Blicheregnen Blicher-seminar
med blandt andre tidl. udenrigsminister Per Stig Møller, professor Henrik
Skov Nielsen og Blicher-Selskabet. Et
vellykket og velbesøgt arrangement.
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Museet holder følgende arrangementer:
-H
 oser i hedens farver –minisærudstilling.
-S
 ensommmermøde med Bertel
Haarder 22. september.
- Blicher-middag 26. oktober.
- Magten og Æren - KK44 på Blicheregnen 27. oktober.
-B
 licher - 200 år i Thorning 7. november kl. 19.30: Hør museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard
fortælle om Blicher som præst, digter,

samfundsborger, jæger og landmand
midt i en kaotisk tid.
Se detaljer om arrangementerne på
Museets hjemmeside.

Blicher får egnens karakteristika ind
med modermælken – dette sted, hvor
morænelandskabet støder op til den
flade hedeslette, hvor den fede lerjord
med de rige bøndergårde og godser
går over i det barske hedelandskab,
hvor det var mere end svært at fravriste et udkomme.
Steen kom med faderen Niels Blicher
rundt om i Vium sogn på hjemmebesøg – lyttede til samtalerne. Som den
naturligste ting i verden var præstens
virke gennem en ægte kærlighed til sit
medmenneske – uanset stand og rang
– at være sammen med sine sognebørn

i alle livets omskiftelige situationer.
Steen kom på Aunsbjerg, hvor han
mødte et liv præget af velstand, med
mange ansatte, hvor han hurtigt koblede sig på skytten.
Da han selv bliver præst i Thorning og
Lysgaard, er han selv den, der møder
høj og lav – på godsjagterne, på sine
egne jagtture på heden, i sognene.
Her samlede han stof til de godt 100
noveller, med hvilke han introducerede genren i dansk litteratur.
Den blicherske Novelle er tidløs i sin
skildring af menneskers relationer,
længsler, kampe for anerkendelse, eksistens, kærligheden – han mestrer
på fuld omgangshøjde med nutidens
roman- og filmmauskriptforfattere at
skrue en handling sammen, som fastholder læseren i et jerngreb, og meget
ofte med en yderst overraskende slutning.
Personligt er jeg særlig glad for Præsten i Thorning – en mand, som på underfundig vis vandt kærligheden! Den
novelle kunne blive en fantastisk film!
Men også alle de andre: En landsbydegns dagbog, Hosekræmmeren, Røverstuen, De tre Helligaftener…
Desværre har han ikke efterladt sig
nogen postille – en prædikensamling.
Vi får dog en tydelig fornemmelse af
Blichers livs- og menneskesyn gennem
hans noveller, i hvilke han også afslører, hvordan det kristne livssyn gennemsyrede liv og tænkemåde – både i
hans persongalleri og i Blicher selv.
Blichers afskedsprædiken i Thorning
16. oktober 1825 er gengivet, måske

Foredrag
efter hukommelsen, af hans gode ven
og nabo, strømpehandler og sognefoged Johannes Keller på Kaurgaard.
Jeg kunne ønske, at Blicher fik en langt
større plads i litteraturundervisning –
han har virkelig noget at byde på – ikke
mindst et anderledes tempo end tidens
flyvske og meget overfladiske.
Sammen med Museet i Thorning og
Herberget forsøger vi i kirken at lave
et forløb til skoler, efterskoler og gymnasier med titlen:
24 timer på Hærvejen – hvor du møder
Blicher!
2. september kommer en klasse fra
Saksild skole som et pilotprojekt, hvor
vi får lov til at afprøve konceptet.
Knud Sørensen skrev i 1998 St. St. Blicher – digter og samfundsborger.
Den er velskrevet, nemt tilgængelig og
kommer omkring de fleste væsentlige
begivenheder i Blichers liv – efter endt
læsning har man en god fornemmelse
af personen Blicher, hans livsvilkår og
hans samtid.
Når nu Blicher ikke efterlader sig teologiske værker til eftertiden, må vi selv
læse de bibelske skrifter, bevæge os ud
i naturen på alle årstider – på alle tider
af døgnet – møde mennesker på vejen
fordomsfrit med et åbent sind!
Og når nogen spørger dig, hvornår du
kommer tilbage, kan du svare, som Blicher svarede sin Ernstine: Når du ser
mig igen!
God tur!

Tirsdag d. 12. november kl 19.00
kommer sognepræst Jens Carl Moesgaard Nielsen i Sognehuset i Thorning og
holder et foredrag om
U2- sange
– om afmagt
og håb – med
vægten på sange, der udtrykker
afmagt,
sorg og bøn og
sange, der har
håb, frimodighed og vilje som omdrejningspunkt.
Foredraget er med mange videoklip,
hvor vi ser og hører bandet.
Jens Carl Moesgaard Nielsen var præst
i den gudstjeneste, der var fredag d. 31.
maj kl 22 på torvet i Herning i forbindelse med Himmelske Dage på Heden,
og hvor U2-kopibandet Die Herren
spillede – et arrangement, der blev
overværet af flere tusinde mennesker.
Det koster kr. 50,- at deltage inkl. kaffe.

Filmaftener
Mandag d. 21. oktober og mandag
d. 18. november – begge gange kl
19.00 har vi filmaften i Sognehuset i
Thorning:
Sognepræst Jørgen Løvstad vælger de
første to gange de film, vi skal se. Der
bliver en kort introduktion til filmen,

Tirsdag d. 1. oktober kl 19.30 får vi
besøg af lektor Morten Hørning, cand.
teol og Ph.d., Menighedsfakultetet i Århus, som holder foredraget
På guidet
rundtur i
evangeliernes
verden
Jesus fra landsbyen Nazaret
sendte chokbølger igennem det
lille samfund, han var en del af. Folk
strømmede til for at få et møde med
ham. Nogle blev rasende på ham, andre
glade, og andre igen fik håb i en håbløs
situation.
Denne aften vil vi med arkæologien
og historien som vinger rejse tilbage
til Israel på Jesu tid for at få et nyt og
friskt møde med den måske mest interessante person, der har levet i lyset af
Markusevangeliets fortælling.
Det koster kr. 50,- at deltage inkl. kaffe.

derefter ser vi den, og
ved den efterfølgende
kaffe drøfter vi filmen
ved de enkelte borde.
Den sidste aften kan
vi tage stilling til, om
filmaftener skal fortsætte og i hvilken form.
Arrangementet er gratis.
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Pilgrimsvandring

Søndag d. 6. oktober er der efter
gudstjenesten kl 9.00 i Thorning
Kirke en pilgrimsvandring rundt i
området
Umiddelbart efter gudstjenesten får vi
en kop kaffe i Sognehuset, inden vi begiver os på vej.

Turen er på max 20
km og vil forme sig
som
strækninger
mellem
forskellige
ophold, hvor vi dels
besøger kirker, dels
får et ord at tænke på.
Nogle
strækninger
foregår i tavshed – andre med samtale
mellem os.
Medbring selv madpakke – vi sørger
for kaffe ved start og ved slutningen
ved Thorning Kirke.
Arrangementet er gratis.

Minikonfirmand – et forløb for 3. klasse
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Minikonfirmandundervisningen
er åben for alle
– også eventuelle ikke døbte,
som har lyst til
at være med og
høre noget om kristendommen.
Hvis I som forældre gerne vil vide
mere eller har spørgsmål dertil, er I
meget velkomne til enten at kontakte
sognepræst Jørgen Løvstad eller kirkeog kulturmedarbejder Lene Tind Ahrenfeldt.

Datoerne er følgende: 11. september –
18. september – 25. september – 2. oktober – 13. november – 20. november –
27. november – alle onsdage fra 12.15
til 13.45 og søndag, d. 1. december kl
14.00 i Grathe Kirke med efterfølgende
kaffebord og fællessange i Hauge Forsamlingshus.
Undervisningen foregår i både Sognehuset i Thorning og i Vium Menighedshus (Minikonfirmanderne bliver kørt
frem og tilbage i bus).

Alle Helgens-møde

Søndag d. 3. november er der Alle Helgen – det markerer vi med gudstjenester i alle pastoratets kirker.
Kl 11.45 mødes vi i Sognehuset i
Thorning, hvor vi begynder med en
let anretning inden dagens foredragsholder, tidligere hospitalspræst Preben Kok, holder et foredrag om sine
erfaringer om sorg fra sit virke som
hospitalspræst. Preben Kok har blandt
andre skrevet bogen Skæld ud på Gud,
hvor der i omtalen på Gucca.dk står:
”Preben Kok er sygehuspræst og opererer i grænselandet mellem liv og
død. I Skæld ud på Gud fortæller han
om sit arbejde og sin tro. Med troen
som udgangspunkt går Preben Kok i
clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske. Han giver mennesker
i krise mulighed for at dele ansvaret og
sorgen med Gud, når livet gør ondt og
meningen hører op.”
Arrangementet koster kr. 50,-.
Tilmelding til Jonna Schmidt Jensen på
jsj@km.dk eller sms til 2151 8886.

Siden sidst
Dåb

Thorning Kirke
07.04 Vanessa Bendtsen Mølager
07.04 Zander Vestergaard Bæk
21.04 Alva Solveig Holmstrand Løvstad
21.04 Hubert Elbi Houmann Hansen
02.06 Mads Rosgaard Mogensen
14.07 Astrid Kristoffersen
Grathe Kirke
27.01 Tue Gaarde Andersen
Vium Kirke
03.03 Destiny Stella Lykke Fisker
24.03 Tobias Lynge Vognsen
26.05 Carmen Balslev Kragh
09.06 Isabella Sand Thanning Gudiksen

Vielser

Thorning Kirke
22.06 Mille Juhl Nielsen og Jonas Brødløs

Grathe Kirke
19.01 Bodil Birkbak og Gert Stenfeldt
20.04 Mette Rohdin og
Palle Nielsen Maagaard
29.06 Pia Jensen og Klaus Christian Nielsen

Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke/sogn
28.01 Inga Kjær
17.02 Hans Lindhardt Andersen
28.02 Agnes Iversen
23.03 Jens Peder Salomonsen
27.04 Børge Lybæk
05.05 Martha Marie Jensen
13.05 Henning Sten Jensen
20.05 Inge-Lise van Zon
05.06 Kurt Østergaard Pedersen
05.07 Vagn Christensen
12.07 Holger Munkhøj Nielsen
Grathe Kirke/sogn
02.07 Aase Pedersen
Vium Kirke/sogn
05.02 Karl Trier Old Jensen
07.03 Bruno Olsen
19.04 Irene Friis Agerskov

Lyset i Sorgens Værksted
Sorger er, som de fleste andre betydningsfulde ting i livet en proces.
Vi rammes af noget, vi mister nogen,
og dét, som har fyldt en stor og vigtig
del af vores livsrum ud, efterlader nu
en sorg, et savn og en hel palet fuld af
følelser – følelser, som vi kan ha’ vanskeligt ved at sætte ord på.
I Sorgens Værksted synliggør vi vores
minder med materialer som sten, garn,
fotos, tegninger, perler – hvad som
helst, der kan minde os selv om, hvem
de var, hvad vi holdt af, og hvorfor vi
stadig bærer savnet. Jeanette Munksbøl.
Lørdag, d. 9. november holder vi
Sorgens Værksted i Sognehuset i Thorning.
Sammen med kunstneren Jeanette
Munksbøl, som nogle vil huske fra
fremstillingen af kunstværket Fællestræet til indvielsen af Sognehuset og
Herberget i Thorning, kommer og er
med os hele dagen.
Dagens program er følgende:
Morgenkaffe kl 9.30, under hvilken
Jeanette Munksbøl og Jørgen Løvstad
vil fortælle om dagens muligheder. Det
bliver en afveksling mellem vi fortæller noget om sorg, om muligheder for
at arbejde med fysiske ting til minde
om den savnede – noget man måske
kan bruge i sit daglige liv. Der bliver
også mulighed for at lytte til andres
fortællinger, om deres erfaringer om
f.eks. hvordan man kommer igennem
de svære datoer som den savnedes
fødselsdag, dødsdag, datoen for begravelsen/bisættelsen, jul og andre mærkedage som bryllupsdage mv.

Hvis det er et ønske, kan man også
skrive forskellige ting – en disciplin
Jeanette Munksbøl har store erfaringer med, når det gælder mennesker og
sorg.
Jeg håber, der bliver en dag, hvor vi
græder sammen, ler sammen, lytter,
fortæller og får lettet vort hjerte med
de mange tanker, følelser og tårer, det
rummer, når vi har mistet.
Der vil blive opkrævet et mindre beløb
til fortæring og materialer.
Tilmelding til sognepræst Jørgen Løvstad på Joelo@km.dk eller sms til 5329
6935.
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Start til kor – det er sjovere, end du tror!
I Thorning, Grathe og Vium pastorat
har vi to kor bestående af sangglade og
herlige børn, og der er plads til flere.
Afhængig af alder tilbyder vi to forskellige kor:

Spirekor

Spirekoret er for dig, der går i 1.- 4.
klasse. Her synger vi sang, laver sanglege, kanons og lignende, og vi leger,
spiller lidt på instrumenter og lærer
musikkens udtryk at kende. På den
måde øver vi os i at blive seje korsangere og indgå i et syngende fællesskab.
Spirekoret øver om tirsdagen i Sognehuset. Fra 14.15-14.30 er der drop-in.
Selve korøvningen foregår fra kl 14.3015.15.
OPSTART EFTER SOMMERFERIEN:
3/9

Børnekor
Hvis du går i 4. klasse og op, så start i
Børnekoret. Her arbejder vi med stemmetræning og korsang på mange forskellige, spændende og sjove måder.
Vi synger en masse rytmiske sange og
salmer, synger flerstemmigt, øver rytmer og lærer at bruge stemmen rigtigt
igennem en masse forskellige gode og
sjove opvarmningsøvelser. I Børnekoret deltager vi cirka én gang i måneden
i gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, vi holder øvedage og tager til
korstævner. Børnekoret øver om tirsdagen i Sognehuset fra 15.30 -16.45.
OPSTART EFTER SOMMERFERIEN:
20/8
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Hvad skal jeg kunne for at starte til
kor?
Der er ingen optagelsesprøve, men du
skal have lyst til at synge! Og så skal
man blot gøre sit bedste for at deltage
ved alle korprøverne, og så vidt muligt
de gudstjenester eller kirkelige aktiviteter, vi skal deltage i.

Hvad koster det at gå til kor?
Det er GRATIS at gå til spirekor! Og
når du synger i Børnekoret, bliver du
aflønnet for både øvegange og de kirkelige aktiviteter.
Hvordan tilmelder jeg mig så?
Mød blot op en tirsdag og syng med os!

I begge kor har du 3 prøvegange, inden
du tilmelder dig. Har du spørgsmål, så
få dine forældre til at ringe -eller læs
mere på kirkens hjemmeside.
Kontakt
Korleder og kirkesanger:
Sidse Tind Ahrenfeldt - 41 41 65 56
eller

Korleder, Kirkemusiker,
Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Tind Ahrenfeldt - 24 34 48 20
Lene.tind.ahrenfeldt@skolekom.dk

Program

Thorning

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

September
Torsdag den 5. Sangaften
Torsdag den 12.
Høstfest. Tale ved Per Toftdal, Vildbjerg. Rødekrokoret medvirker
Torsdag den 19.  
Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 26.
Møde ved Henrik Dideriksen, Skive
Oktober
Torsdag den 3. kl. 19
Oktobermøde i Levring Kirke og Levring Missionshus
Lørdag den 5. kl. 19
Syng den igen, Skjern Kulturcenter
Torsdag den 10.
Møde ved Inge Lene Christensen, Ikast
Torsdag den 24. Mission Afrika
Torsdag den 31.
Bibeltime i hjemmene

November
Tirsdag den 5.
Novembermøde. Tale ved Søren Grysbæk, Horsens
Torsdag den 7.
Novembermøde. Tale ved Esper Tidemann, Aarhus. Effatha koret fra Randers medvirker
Torsdag den 14.
En aften med Oasehøjskolen
Torsdag den 21.
Sømandsfest. Taler Jakob Kirk, Aarhus
Torsdag den 28.
Bibeltime i hjemmene

Jubilæumsgudstjeneste
i anledning af 200 året for Blichers
Blicher har om nogen sat sine spor, og
kaldsbrev til præsteembedet ved
dette markeres i Thorning Kirke den
Thorning Kirke
20. oktober kl. 10.30. Meget er ænSom nr. 12 på præstetavlen i kirken
dret siden Blichers tid, men døbefonstår Steen Steensen Blicher, sognets
ten med dåbsfadet, Kirsten Juhls alterpræst fra 1819 til 1825.
kalk fra 1620, den ældste altertavle og
Den 6. aug. 1819 skrev Steen Steenprædikestolen fra 1662 er blevet brugt
sen Blicher, der på
af Blicher.
den tid var præEfterfølgende vil
stegårdsforpagter
der være udvidet
hos sin far, Niels
kirkekaffe i SogBlicher i Randlev,
nehuset, hvor der
til kongen, Frevil blive sunget
derik den Sjette
Blichersange og
om at komme i
fortalt om, hvad
betragtning ved
Blicher har betybesættelsen af det
det for egnen og
ledige præsteemdens befolkning
bede efter pastor
gennem tiderne.
Gundorph i Thorning og Lysgård
sogne.
En god ven talte
hans sag i KøbenThorning Kirke. Efter tegning af V. Neiiendam.
havn, og den 20.
oktober modtog
Blicher sit kaldsbrev fra kongen med
”Mit navn skal i de fjerne dage mindes,
denne ordlyd:
og Fremtids børn mit kvad forlyste vil,
”Vi ville allernådigst have Candidatus
når ingen véd, hvor Skjaldens gravhøj
Theologiæe Steen Steensen Blicher befindes,
skikket til Thorning og Lysgaard Menigog ingen af hans slægt er mere til.”
Fra St. St. Blichers første digt, 1810.
heder i Aarhus Stift, uden nogen afgift
til Seminariefonden.
Kibh. 16. okt. 1819.
F.R.”
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Thorning
Udstilling af salmetæpper
i Thorning Sognehus

Sensommermøde
Søndag den 22. september inviterer
menighedsrådet og Thorning Foredragsforening til sensommermøde.
Vi kan i år glæde os til at fejre to helt
særlige begivenheder, 200 års dagen
for Steen Steensen Blichers ansættelse som præst ved Thorning Kirke og
90-årsdagen for oprettelse af Thorning
Sogns Foredragsforening, som er den
19. september 2019.
Til denne anledning
har vi inviteret Bertel
Haarder til at tale i
kirken og efterfølgende i forsamlingshuset.
Arrangementet
starter med gudstjeneste kl. 14.00 i
Thorning Kirke.
Bertel Haarder.
Efterfølgende
inviteres alle til kaffe og fællessang i forsamlingshuset, hvor Bertel Haarder vil
fortælle om Blicher dengang og nu.
Bertel Haarder er kendt for sit mangeårige politiske virke, både som medlem af folketinget og som minister,
senest som kultur- og kirkeminister, og
har i mange år været med til at sætte
den politiske dagsorden. Han har tidligere virket som højskolelærer, seminarieadjunkt og er en flittig skribent, og
vi kan helt sikkert glæde os til en både
festlig og indholdsrig dag.
Alle er velkomne!
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Jagtgudstjenesten i Hinge Kirke 2018.

Jagtgudstjeneste
i Thorning Kirke lørdag den 12. okt.
kl. 16.15
Vi vil gerne invitere alle til jagtgudstjeneste i Thorning Kirke.
Arrangementet begynder for de tilmeldte jægere med en parole ved Sognehuset i Thorning kl 13.00.
Derefter går jægerne til de respektive
såter.
Kl ca. 15.45 er der vildtparade uden
for kirken, hvor der også deltager jagthornsblæsere.
Kl 16.15 er der jagtgudstjeneste ved
sognepræst Jørgen Løvstad.
Graverne Kaj Lauritsen og Frank Eskesen har pyntet kirken op med trofæer,
udstoppede dyr og fugle, samt årstidens vækster.
Efter gudstjenesten er der vildtgryde i
Sognehuset.
Jagtgudstjenesten og Fællesspisningen
i Sognehuset er åben for alle.
Tilmelding til jagten til Sognepræst
Jørgen Løvstad på sms 5329 6935 eller
Joelo@km.dk senest 5. oktober 2019.
Der er et begrænset antal pladser.

27. okt. – 1.dec.
Fra Viborg Stift kom der sidste år en
opfordring til at være med i et kunstprojekt ”Brodér en linje fra din yndlingssalme”. En lille kreds af kvinder i
pastoratet fandt opgaven spændende
og samledes nogle gange i løbet af vinteren for at sy. De fem broderier blev
15. marts afleveret i Viborg for sammen med 180 andre broderier fra stiftet at blive syet sammen til 6 tæpper på
ca. én gange to meter. Den 6. april kunne tæpperne udstilles i Viborg Domkirke ved en festlig salmegudstjeneste
med deltagere fra hele stiftet.
Salmetæpperne lånes ud til sognene,
og i Thorning Sognehus vil der være
mulighed for ar se nogle af de spændende tæpper med en mangfoldighed
af fantasi, farver, udtryk og stof til eftertanke.
Den 27. oktober kl. 14.00 markeres
åbningen med gudstjeneste, og efterfølgende indbydes til kirkekaffe, sang og
fortælling om
broderierne
i Sognehuset,
hvor alle er velkomne.
Udsnit af
salmetæppe.

Grathe
Høstgudstjeneste Syng julen ind!
i Gråmose

Familiegudstjeneste og
kirkekaffe

Søndag den 15. september kl. 10.30
Velkommen til høstgudstjeneste under
åben himmel på sportspladsen i Gråmose, hvor kirkens vægge denne dag
består af halmballer, smukt dekoreret
med høstens afgrøder. Høstofferet går
til Kirkens Korshær.
Medbring selv stol og/eller tæppe.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet
vært ved en let kirkefrokost, som også
foregår i det fri. Enhver er velkommen!
I tilfælde af dårligt vejr rykkes gudstjenesten til Grathe Kirke.

1. søndag i advent, den 1. december
kl. 14.00
Det nye kirkeår indledes med en familiegudstjeneste med deltagelse af
årets minikonfirmander og kommende
konfirmander med familier. Det er en
rigtig festlig begivenhed, hvor kirken
plejer at være fuld, og hvor såvel minikonfirmander som konfirmander medvirker med indslag i gudstjenesten.
Efterfølgende nydes kirkekaffen med
hjemmebagte boller og lagkage i Hauge Forsamlingshus, hvor vi naturligvis
også skal synge sammen, mens lysene
brænder i adventskransene. Måske vil
der også her være indslag fra minikonfirmander eller konfirmander.
Enhver er velkommen!

Onsdag den 27. november kl. 19.00
Vi byder adventstiden og julen velkommen med klassiske advents- og julesange og salmer.
Vi synger sammen i Salme og Højskolesangbogen. Undervejs vil vi fortælle
lidt om nogle af sangenes og salmernes
baggrund og indhold, om sangenes forfattere og komponister.
Fællessangen varer 1 time. Efter sangen er der kaffe og småkager i våbenhuset. Fællessangen ledes af Sidse og
Lene Tind Ahrenfeldt.
Alle er velkomne til en aften med klassisk fællessang ledsaget af klaver eller
orgel!
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Vium
Dannebrog 800 år
15 juni fejrer vi Valdemars Dag i
Danmark, og i år var det 800 år siden, at flaget ifølge historien faldt
ned fra himlen i Estland, imens Valdemar II Sejr var på korstog.
Vi markerede dagen med arrangement i præstegårdshaven i Vium
med flaghejsning, gåtur med faner,
fællessang med sange omhandlende vores flag og vores land, kaffe og
skøn flag-lagkage. 
Vejret var noget ustadigt op til, og
der var varslet skybrud om eftermiddagen. Alligevel mødte omkring
30 mennesker op til en hyggelig
stund, og det holdt tørt et par timer.
Tak for lån af faner og tak for en dejlig eftermiddag.

Høstgudstjeneste og
møde for menigheden

Der er høstgudstjeneste i Vium d. 22.
september, hvor vi i år vender tilbage
til indsamling på traditionel vis, og
årets høstoffer vil blive tildelt Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Medlemmer fra
foreningen giver efter gudstjenesten
en kort orientering om deres arbejde
med udsatte børn og deres familier.
Efter høstgudstjenesten inviteres menigheden til møde i Menighedshuset,
hvor menighedsrådet beretter om året
gang ved Vium Kirke. Der vil være et let
traktement.

Familiegudstjeneste

Onsdag den 6. november kl. 17.00 er
der familiegudstjeneste, hvor vi efterfølgende går over i Menighedshuset for
at få et let aftensmåltid.

Kirkekaffe
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Vi vil i en periode frem til påsken 2020
tilbyde en kop stående kaffe i våbenhuset, når vi har gudstjeneste kl. 9.00.

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

Menighedsrådsformand
Annie Kruse Pedersen
Sangildvej 29, Knudstrup, 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 0248 - 6175 4844
mail: anniepedersen1959@gmail.com

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

Formand og kontaktperson
Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064

Næstformand
Torben Pedersen. Tlf. 2048 8006

Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen
Tlf. 8688 0312 - 6178 6068

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

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

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

Næstformand og kontaktperson
Ruth Jespersen. Tlf. 2255 4202

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

Næstformand
Carina Stahmer Hansen.
Kirkeværge
Leif Pedersen. Tlf. 4079 7172
Kasserer
Anne-Marie Bro. Tlf. 4118 2726
Sekretær
Tove Sjørslev. Tlf. 2870 6032

Sekretær
Ketty Nielsen. Tlf. 2751 0792

Ansatte ved Thorning Kirke

Ansatte ved Grathe Kirke

Ansatte ved Vium Kirke

Graver
Kaj Lauritsen. Tlf. 2122 5507
mail: graver.thorning@gmail.com

Graver
Søs Lauritsen. Tlf. 2461 5889

Graver
Søren Hulemand Maul. 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
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

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

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820

Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 31. oktober 2019. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

25. august
27. august
1. september
8. september
15. september

16.00 Konfirmandind-skrivningsgudstjeneste
10.00 Bakkegården Andreas Østerlund
9.00 AØN
10.30 Høstgudstjeneste (K)

17. september

17.00 Familiegudstj. m. spisning. Børnekoret
medvirker
14.00 Gudstjeneste/Sensommermøde med Bertel
Haarder
10.00 Bakkegården
9.00
19.30 Israel-aften med Morten Hørning i Sognehuset
9.00 Gudstjeneste og Pilgrimsvandring
16.15 Jagtgudstjeneste.

24. september
29. september
1. oktober
6. oktober
12. oktober
13. oktober
20. oktober
21. oktober
27. oktober
29. oktober
3. november
3. november

10.30 Højmesse - 200året for Blichers kaldsbrev.
Udvidet kirkekaffe i Sognehuset
19.00 Filmaften i Sognehuset (K)
14.00 Gudstjeneste og salmebroderiudstill. (K)
10.00 Bakkegården
10.30 Alle Helgen
11.45 Alle Helgensmøde med Preben Kok i Sognehuset – tilmelding.

9.00 (K) Andreas Østerlund

9.00 (K)
10.30 Høstgudstjeneste i Gråmose, 9.00 (K)
kirkefrokost

10.30 Høstgudstjeneste + menighedsmøde
10.30

Se inde i bladet
10.30
19.00 Stillegudstjeneste

10. november
17. november
18. november
24. november
26. november
27. november
1. december
(1. søndag i advent)
5. december
8. december
12. december
15. december

9.00 (K)

10.30 Børnekoret medvirker
14.00 (K)

6. november
9. november

Vium

19.00 (K)

17.00 Familiegudstj. m. spisning i Menighedshuset. Børnekoret medvirker
9.00-16.30 Sorgens værksted.
Se inde i bladet
9.00

10.30
9.00 MHK Børnekoret medvirker

19.00 Filmaften i Sognehuset (K)
10.30
10.00 Bakkegården

9.00
19.00 Julekoncert med Midtjysk Kor + Lucia
10.30

9.00 (K)
19.00 Syng julen ind (K)
14.00 Familiegudstjeneste + Hauge 10.30
Forsamlingshus
19.00 Julekoncert med fortælling
10.30 Højmesse. Dåb
16.00 Familiejulesang

9.00

Gudstjenester varetages af sognepræst Jørgen Løvstad. (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten.
MHK er gudstjenester ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm, Hinge – Vinderslev.
Kirkebil kan benyttes ved henvendelse til Flextur. Tel. 8740 8300 (tast 2).

gdgruppen.dk • 98631133

22. september

Grathe

