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For nylig gik jeg rundt på en højmose
lidt uden for Riga i Letland. Efter nogle
dage i Riga med fordybelse i landets
dramatiske historie og beundring af de
prangende Jugendstil-bygninger, var
det godt at komme lidt ud i den friske
luft på mosen.
Kemeri-højmosen er en del af en stor
nationalpark. Man har anlagt en plankesti på en del af højmosen, så man
kan bevæge sig derud uden at synke i
eller få våde tæer. På vores tur derude
nød vi stilheden, det flade vidtstrakte
landskab og det særegne planteliv.
Mest imponerende var de mørke mosesøer. De var tiltrækkende og flotte at
se på. Jeg tog næsten et billede af hver
eneste, jeg kom forbi. De mindede lidt
om mørke øjne. En indgang til mosens
inderste og dybeste. Jeg havde lyst til
at fordybe mig i dem og via dem lære
mosen bedre at kende.
Men der var også noget skræmmende
over dem. Jeg er ikke begejstret for
dybt vand, og når plankestien blev til
en lille bro og førte hen over en af dem,
skyndte jeg mig at gå over den og få
fast plankegrund under fødderne igen.
Min kone derimod stillede sig ofte på
broen og beundrede mosesøerne. Heldigvis endte hun altid med at løsrive
sig og komme med videre.
Fantasien fik frit løb. Hvad mon der
gemte sig på bunden af de mosesøer?
Hvilke væsener kunne mon finde på at
komme op af dem en halvmørk vinterdag?
I serien om Danmarks historie, som
blev vist på DR tidligere på året, fortæl-

les der om, hvordan tidligere beboere
af de danske områder ofrede mennesker i mosesøer. De tænkte nemlig, at
mosesøerne var et mødested mellem
det guddommelige og det menneskelige. Så når de guddommelige kræfter
skulle mildnes og beskyttelse opnås,
så var det moserne, der skulle ofres i.
Da jeg så udsendelserne for nogle måneder siden, forstod jeg ikke helt logikken i det. Men mens jeg gik der på Kemeri-højmosen og blev både fascineret
og skræmt af de mørke mosesøer, da
forstod jeg.
Vores forfædres menneskeofringer i
mosesøerne afspejlede en eksistentiel
længsel efter det guddommelige. Hvordan kommer den længsel til udtryk i
dag?
Nogle mennesker søger mod Østens
mystik med buddhisme, mindfulness
og alternative behandlingsformer. Det
handler ikke altid så meget om tro på
en gud, men mere om, at vi skal blive
bedre til at klare os selv og bringe orden i det kaos, som vores liv kan føles
som.
Nogle tager på pilgrimsvandringer i
Spanien eller en tur på Hærvejen. Når
man går, får man ofte bearbejdet nogle
ting i sindet og kroppen og nogle gange
melder Gud sig endda på banen, mens
man går der i egne tanker.
For mange mennesker er naturen et
oplagt mødested mellem Gud og mennesker. Der virker grænsen mellem det
guddommelige og det menneskelige
ikke så tydelig mere. De udsprungne
bøgetræer, fuglesangen og spændin-

gen om, hvad der mon venter rundt
om næste hjørne på skovstien, får os, i
hvert fald mig, til næsten automatisk at
rette tankerne mod Gud.
De danske kirker er også stadig i funktion, og en del mennesker får deres åndelige tørst slukket der. Her mødes vi
ved de store overgange i livet, og her
mødes vi søndag efter søndag og fejrer
Guds søns sejr over døden.
Så vores eksistentielle længsel efter
det guddommelige findes stadig. Det
får bare udtryk på andre måder end
tidligere. Der er noget godt ved vores
religiøse længsel. Den er skabt af Gud,
for at vi skal søge efter ham. Gud længes efter mennesker, faktisk endnu
mere end vi længes efter ham. Derfor
sendte han sin søn til jord for at sætte det møde i stand. Jesus Kristus var
menneske og Gud, og han er mødestedet mellem mennesker og Gud. Ikke ét
af mange mødesteder, men mødestedet.
Så vi behøver ikke søge til moser eller
Østens religioner for at finde Gud. Jesus kom ind i vores verden, og vi kan
møde ham lige der, hvor vi er. Hvad enten det er midt i hverdagen derhjemme
i køkkenet, på en tur på Hærvejen eller
i skoven, eller en søndag i kirken. Hvad
enten det er ved en stille bøn, en meditation over en bibeltekst eller ved en
nadver.
Gud ønsker at møde os!

Mikael Holst Kongensholm

Børn og de store livsspørgsmål
Som 5-årig spurgte jeg min mor – jeg
var kommet i seng – om jeg også skulle
dø.
Ja, det var da ikke noget at begynde at
tale om nu, hvor jeg skulle til at sove!
kom det fra hende.
Og så blev den sag aldrig taget op igen
af hverken hende eller mig.
Arh, noget ærgerligt.
Hvis din datter eller søn – uanset alder
– stiller nogle af de store eksistentielle
spørgsmål, vil jeg indtrængende opfordre dig til at svare på det. Ofte er det i
forbindelse med død – enten dyr eller
mennesker. Der er skrevet mange gode
børnebøger om døden, man enten kan
købe eller låne på biblioteket.
Nogle børn vokser op i familier med en
kristendom, som fylder meget og har
mange åndelige og fysiske udtryk. De
børn skal også have lov til at stille de
store spørgsmål og ikke kun høre de
færdige svar.
Lige så vel som et barn, der vokser op
i en familie uden nogen trostradition,
skal have svar på spørgsmål om Gud og
beslægtede religiøse emner.
Jeg har i min tid i Thorning både været ovre i klasser på skolen og tale om
de store spørgsmål, men også i private
hjem.
Hvis du tror, jeg kan være til hjælp i
en samtale med dit barn om de store
spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte mig – og gerne prompte,
når spørgsmålene kommer. Samtalerne kan være hos jer privat, i kirken
eller på mit kontor. Jeg foretrækker for
barnets skyld jeres hjem.

Nedenfor kan du læse uddrag af en
artikel på Religion.dk af HENRIETTE
NORRE BUNDGAARD tilbage i 2009:
Børns spørgsmål om døden eller, om
Gud findes, volder ofte voksne stort
besvær. Mange foretrækker hurtigt at
skifte emne, især fordi børn tit stiller
spørgsmålene i de mest upassende situationer for eksempel i det offentlige
rum, hvor voksne meget nødig taler om
sådanne ting. Men hvad er årsagen til,
at voksne finder det så vanskeligt? Og
er det rimeligt at lade børnene alene
med så store eksistentielle spørgsmål?
Religionspædagogen
Friedrich
Schweitzer kommer med klare udmeldinger i sin bog Barnets ret til religion, hvor han blandt andet skriver,
at voksne ligger under for deres egen
afstandtagen til barnetroen, at mange
voksne har dårlig erfaring med religiøs
opdragelse. De fik ikke selv forevist de
vinduer, der åbnede sig i deres egen
verden de blev i stedet udstyret med
forskrifter og ofte også en dårlig samvittighed. Gud blev præsenteret for
dem som den, der ser alt, og den, der
straffer alt, og ikke som den, der elsker
mennesker, opmuntrer dem til at stille
spørgsmål og ikke skuffer deres tillid.
…
Børn og voksne er hinandens spørgsmål
og svar
Spørgsmålene, som børn stiller omkring verden, Gud og sig selv, hænger
unægteligt sammen ifølge Friedrich
Schweitzer. Det er alle ting, der er
knyttet til dannelsesprocesser i barndommen, og som har stor betydning

for barnets voksenliv. Børn og voksne
er hinandens spørgsmål og svar, hvilket hænger sammen med det at ville,
at skulle og at få lov til.
Hvem jeg er afhænger af hvem jeg får
lov til at være. Dannelsen af selvet i
spændingen mellem at ville og at få
lov til hører med til barnets opvækst.
At barnet oplever muligheden i, at der
findes noget større end dem selv - det
være sig en større sammenhæng eller
en guddom - er egentlig sagen uvedkommende. Men om barnets ret til et
svar eller en åbenhed omkring manglende evne til at kunne svare er det væsentlige. Citat slut.
Jørgen Løvstad.
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Kom til kor - det er sjovere, end du tror!
Er du vild med at synge? Er du vild med sange, som fortæller en historie og har et budskab? Kan du lide at synge
sammen med andre? Og er du lige begyndt i 3. klasse eller derover?
Så start til kirkekor! Vi er en god flok, som elsker at synge
sammen, og vi vil rigtig gerne have dig med. Vi øver hver
tirsdag i Thorning konfirmandstue fra 16.00-17.10 og
starter op igen efter sommerferien tirsdag d. 29. august.
Hvis det er noget for dig, så kom og vær med og prøv det!
En gang i måneden er vi med til gudstjenesterne, hvor vi
synger et par sange. Derudover kan vi garantere en masse andre fede koraktiviteter i løbet af året samt et hyggeligt fællesskab med dine nye korvenner og -veninder.
Man er også så heldig at få løn for at synge i kirkekor. Så
hvis du elsker at synge og gerne vil blive bedre til det,
synes det er hyggeligt at gå i kirke engang i mellem, og
gerne vil have et lille job - så start til kirkekor! Vi glæder
os til at se lige netop dig!
(Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe til
os på 24344820 eller 41416556)
Sangglade hilsner fra Lene og Sidse

Program

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

September
D. 7.
Samfundsmøde. Tale ved
Ejnar Lindbjerg
D. 14.
Høstfest ved Nordthy
Mandskor
D. 21.
Bibeltime i hjemmene
D. 28.
Tale ved Henning Hollesen
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Oktober
D. 5. kl. 19.00 Oktobermøde i Vinderslev Kirke
D. 9. kl. 19.00 Syng den igen. Skjern
Kulturcenter
D. 12.
Sangaften ved Rita Olesen og kor, Ejstrupholm
D. 26.
Mission Afrika

November
Novembermøder
D. 1.
Tale ved Frede Møller, Ans
D. 2
Tale ved Finn Najbjerg,
Vinderslev
D. 9.
Sømandsfest. Tale ved Jørgen Knudsen, Hinnerup
D. 16.
En aften om Israel ved
Peder Sønderby Lauritsen
D. 23.
Bibeltime i hjemmene
D. 30.
Adventsfest ved Henning
Hansen, Give

Lutherarrangementer

Siden sidst

Søndag den 24. september kl. 14.00
Sensommermøde i Thorning Kirke
og Forsamlingshus
Biskop Henrik Stubkjær prædiker i
kirken, og i forsamlingshuset er der
efterfølgende kaffebord og foredrag
ved biskoppen om ”Hvordan var Martin Luther med til at forme verden af
i dag?” Reformationsjubilæet er blevet markeret i Viborg Stift på mange
spændende måder, hvor Henrik Stubkjær har været involveret, og mon ikke
der også vil blive fortalt herom.
Billet ved døren 75 kr. inkl. kaffebord.
Arr. i samarbejde med Thorning Foredragsforening.

Dåb

Torsdag den 28. september kl. 19.30
i Grathe Kirke
Lutherkoncert ”Martin, mennesket
og musikken”
Fløjtenist og teolog Søren Voigt Juhl
fortæller i ord og billeder om Martin
Luther, der foruden at være reformator
og salmedigter også var en habil lutspiller. Sammen med pianistinde Viola
Chiekezi vil han spille salmer af Luther
og nyere klassisk musik på fløjte og
klaver, og publikum vil få lejlighed til
at synge med på de lutherske kernesalmer. En spændende og anderledes
koncert.

Grathe Kirke
Ingen

Thorning Kirke
07.05.2017 Melias Stenholdt Hertz
04.06.2017 Agnes Bach Gundelund Andersen
04.06.2017 Pau-Dariel Albuja Mendoza
25.06.2017 Mille Fabrin Larsen
09.07.2017 Isabella Andersen Donati
Grathe Kirke
14.05.2017 Lærke Johanne Bjørnskov Waage
14.05.2017 Adlin Lian Lauritzen Nonbo
18.06.2017 Alfred Christian Berngruber
Faurskov
Vium Kirke
Ingen

Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
Ingen
Vium Kirke
Ingen

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke
26.04.2017 Bent Duch
30.04.2017 Annelise Sand Therkelsen
27.05.2017 Christen Rørbæk Overgaard
08.06.2017 Ingrid Skovborg
Grathe Kirke
11.05.2017 Edith Mariane Nielsen

Vium Kirke
10.06.2017 Jens Ejner Jensen
02.07.2017 Ejnar Frederiksen
03.07.2017 Mabel Britten Josee Gaardsvig
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Thorning
Aftensang

Familiegudstjeneste

Thorning kirke.
Som omtalt i sidste kirkeblad har vi i juli haft
morgen- og aftensang i
Thorning Kirke.
Det har været stemningsfulde stunder med levende lys, sang og et ord med på Hærvejen.
Flere af vandrerne har udtrykt deres
glæde ved at deltage i samlingerne.
Vi vil helt sikkert næste år lave et lignende tiltag – måske med et par småændringer.

i Thorning Kirke – eller rettere i Kirkeskoven!
Onsdag den 13. september kl. 17.00
holder vi gudstjeneste i Kirkeskoven.
Vi mødes ved kirken og går i samlet
flok ned til et sted i skoven – tag en stol
eller lignende med.
Efter gudstjenesten – ca 30 min – er
der grillpølser mv og kartoffelsalat og
noget at drikke til.
Vi slutter med at synge Septembers
himmel er så blå, mens vi får en kop
kaffe og en småkage.

Pilgrim for en dag
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Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder
hvert år vandringer på Hærvejen og
inviterer sognets beboere til at gå med
fredag den 8. september fra Thorning til herberget ved Hald Hovedgård,
en vandring på 21 km. Det er også muligt at vandre med torsdag den 7. september fra herberget i Kragelund og
til Thorning, ligeledes en vandring på
21 km. At vandre med er til gensidig inspiration for deltagerne. De lokale kan
fortælle om egnen og dens historie, og
pilgrimmene kan fortælle om, hvilken
betydning vandringen har for dem.

Mød blot op i Kragelund eller Thorning
ved kirken kl. 9.00, hvor dagen begynder med en kort andagt. Man medbringer frokostpakke og vand. Deltagelse
koster ikke noget. Ud på eftermiddagen nås målet.

Elisabeth Lidell med gruppen “Pilgrimme krydser grænser” i 2015 ved Thorning Kirke.

Thorning

Grathe

Alle Helgensmøde
Tirsdag den 14. november kl 19.00 i
Thorning Forsamlingshus.
Det er en
stor glæde at
kunne invitere alle interesserede
til en aften
med journalist Charlotte
Rørth.
Journalisten
Charlotte
Rørth var helt
uforberedt, da hun stod foran Jesus i en
helt konkret og meget fysisk situation.
Hun, der hverken var religiøs eller spirituelt søgende, har siden været bange
for at miste sin fornuft, men har fundet
sin vej som hverdagstroende. Det er
der nu kommet en bog ud af

Charlotte Rørth havde aldrig set ham
før, og alligevel genkendte hun ham
med det samme. Tvivl var ikke en
mulighed: Det var Jesus, der stod der
halvanden meter foran hende, da hun
den 25. februar 2009 sad på en bænk i
sakristiet bag et 500 år gammelt kapel
i den sydspanske by Beda.
Da hun kom hjem fra besøget, kaldte
hendes nærmeste hende for glødepæren.
”Det var som en forelskelse ganget
med hundrede. Når de kaldte mig glødepæren, var det, fordi de syntes, jeg
lyste”. Fra Kr. Dagblad 24. januar 2015.
Arrangementet foregår i Thorning forsamlingshus. Billetter af kr. 75,- kan
bestilles ved sms til 5329 6935 eller
købes ved indgangen.
Billetten dækker entreen og kaffe/the
og kage.

Koncerten ”Cash
i kirken”
med Karsten Holm & Band den 3. maj
blev en rigtig festlig start på fejringen
af Grathe kirkes 100-årsdag. Kirken
var stuvende fuld, næsten som på en
juleaften, og Karsten Holm & Band levede til fulde op til alle vore forventninger. Karsten Holms fortælling om
Johnny Cash og hans liv er en prædiken
i sig selv - og kædet sammen med det
flotte musikalske program blev det til
en forrygende god oplevelse.

Møde for menigheden
Menigheden i Thorning inviteres til møde efter højmessen den 8.10.2017. Det foregår i forsamlingshuset, hvor Menighedsrådet er vært for noget mad. Herefter berettes fra årets gang.
Med venlig hilsen
Thorning Menighedsråd
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Grathe
Tak!

Høstgudstjeneste i Gråmose

Menighedsrådet vil hermed gerne takke alle, der var med til at festligholde
Grathe Kirkes 100-års dag, dels ved
deltagelse i festgudstjenesten Kristi
Himmelfartsdag, dels ved den efterfølgende sammenkomst i Hauge Forsamlingshus. Tak til børnekoret for
medvirken i kirken. En særlig tak til
stiftamtmand Torben Sørensen, biskop
Henrik Stubkjær og provst Poul Erik
Knudsen, fordi I havde afsat tid til at
markere dagen sammen med os. Mange tak for taler, hilsner, telegrammer
og gaver i dagens anledning. Også stor
tak til pastor Jørgen Løvstad og kirkens
ansatte for velvilje og hjælp ved afvikling af arrangementet, og tak til Mads,
Emma og Anne Kathrine for servering
og hjælp i køkkenet. Hjertelig tak allesammen!
Grathe Menighedsråd

Søndag den 17. september kl.
10.30
I lighed med tidligere fejrer
vi atter i år høstgudstjeneste
under åben himmel på sportspladsen i Gråmose. Medbring
venligst selv tæppe eller klapstol til brug under gudstjenesten.
Efter gudstjenesten dækker
menighedsrådet op til et lettere frokosttraktement, hvor
halmkirkens vægge nu danner
bord. Høstgudstjenesten og det
efterfølgende samvær plejer at
være en rigtig god oplevelse, så
kom og tag del i fællesskabet,
også selv om du måske ikke har
været med før. Alle er velkomne! Høstofferet går til Kirkens
Korshær.

Husk x’er i kalenderen
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for Familiegudstjeneste 1. søndag
i advent, den 3. december kl. 14.00
med efterfølgende kaffebord i Hauge

Forsamlingshus og ”Syng julen ind”aften torsdag den 7. december kl.
19.30.

Grathe

Vium

Arrangement for børnefamilier
- besøg af Sigurd Barrett
Onsdag den 4. oktober kl. 17.00
Som tidligere omtalt får vi, i anledning
af Grathe Kirkes 100-årsdag i maj, den
4. oktober besøg af Sigurd Barrett med
sit nye show, hvor han sammen med
tøjdyret Snapper synger, spiller og
fortæller Alt om Luther på 60 minutter! Kom og få en forrygende oplevelse
sammen med dine børn. Når Sigurd er
færdig med sin fortælling og har skrevet autografer i våbenhuset, er der aftensmad i Hauge Forsamlingshus.

Arrangementet er gratis, fordi det som
nævnt er en del af fejringen af kirkens
100-årsdag, og alle børnefamilier i
hele Thorning-Grathe-Vium Pastorat
er meget velkomne. Eftersom der ikke
er forhåndstilmelding, kan det være en
god idé at komme i god tid, hvis man
vil sikre sig en god plads. Hvornår dørene åbnes vil fremgå af plakater og
annoncering forud for arrangementet.
Vi glæder os til at afslutte jubilæumsfejringen på denne festlige måde sammen med jer!

Høstgudstjeneste
Søndag den 3. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved en let frokost i menighedshuset.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 20. september kl. 17.00
En høstgudstjeneste i børnehøjde,
hvor vi slutter af med noget at spise i
menighedshuset.
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Vium
Alle Helgens gudstjeneste

Lanternegudstjeneste

og suppe i menighedshuset den 5. november
Søndag den 5. november kl.
16.00 markerer vi Alle Helgens søndag med en stemningsfyldt
gudstjeneste,
hvor vi mindes vore afdøde.
I gudstjenesten vil navnene
på de, som er døde eller begravede i sognet siden Alle
Helgens søndag sidste år, blive læst op,
og vi vil tænde et lys for hver enkelt,
mens vi mindes dem, der ikke længere

Onsdag den 1. november kl. 17.00
Vi afholder vores traditionsrige lanternegudstjeneste, hvor vi blandt andet
vil gå rundt om kirken med tændte
lanterner og slutter af i menighedshuset med noget at spise.

er i blandt os. De nærmeste
pårørende til dem, vi har
mistet i sognet, vil blive
personligt inviteret til denne gudstjeneste, men gudstjenesten henvender sig til
alle, for vi har nok alle hver
især nogen, vi har mistet
eller savner.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet suppe for alle i
menighedshuset

Jagtgudstjeneste
i Vium Kirke lørdag den 11. november kl. 16.15.
Vi vil gerne invitere alle til jagtgudstjeneste i Vium Kirke. Arrangementet
starter for de tilmeldte jægere med en
parole ved Graverhuset ved Kirken kl.
13.00.

10

Derefter går jægerne til Præsteskoven.
Kl. ca. 15.45 er der vildtparade udenfor kirken, hvor der også deltager jagthornsblæsere.
Kl. 16.15 er der jagtgudstjeneste ved
sognepræst Jørgen Løvstad.
Graver Paul Erik Tækker har pyntet
kirken op med trofæer, udstoppede
dyr og fugle, samt årstidens vækster.
Efter gudstjenesten er der vildtgryde i
Menighedshuset.
Tilmelding til jagten til Sognepræst Jørgen Løvstad på 5329 6935 eller Joelo@
km.dk senest 1. november 2017. Der er
et begrænset antal pladser.

Gospelkor
Så er der igen gospelkor i Vium Kirke.
Det er gratis at deltage. Korlederen er
Laila Trier Hjørnholm.
Der øves følgende aftner kl. 19.00:
Den 6. september, 27. september, 11.
oktober, 8. november og 29. november.
Der sluttes af med en koncert 1. søndag i advent, den 3. december kl. 19.00.

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
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
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. 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: 31. oktober 2017. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

27. august

17.00 Informations-gudstjeneste med efterfølgende Konfirmand indskrivning
i Thorning Forsamlingshus.

29. august

10.00 Bakkegården

3. september
10. september

10.30 Høstgudstjeneste. MHK

13. september

17.00 Familiegudstjeneste

17. september

Grathe

Vium

9.00

10.30 Høstgudstjeneste

10.30 Høstgudstjeneste. Dåb.

20. september

17.00 Familiegudstjeneste

24. september

14.00 Biskop + sensommermøde

26. september

10.00 Bakkegården

1. oktober

10.30 Højmesse
9.00 MHK

4. oktober

17.00 Sigurd Barrett for børnefamilier

8. oktober

10.30 + møde for menigheden.

15. oktober

9.00 MHK

22. oktober

9.00
10.30

29. oktober

19.00 Gudstjeneste med nadver

31. oktober

10.00 Bakkegården MHK

10.30

1. november
14.00 (K)

10.30 Dåb (K)

11. november
12. november

16.15 Jagtgudstjeneste
10.30

19. november
26.november

10.30 MHK

28. november

10.00 Bakkegården

29. november

17.00 Familiegudstjeneste

3. december

9.00

7. december
10. december

16.00 (Suppe)

19.00 Stillegudstjeneste
14.00 (K)

10.30

14.00 Familiegudstjeneste (K)

19.00 Gospelgudstjeneste

19.30 Syng julen ind.
10.30 MHK

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

5. november

17.00 Lanternegudstjeneste.

