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Disse linjer skrives, mens vi oplever
en tørke, som vi ikke har oplevet siden
1992.
I efteråret druknede vi i regn, og så er
det nu fuldstændig modsat.
Tørke kan være ensbetydende med
misvækst – ja, ligefrem at planterne og
træer går ud.
De landmænd, som er vant til at vande
deres marker, har været i gang længe
for at redde afgrøderne og sikre en god
høst.
Andre landmænd er vant til, at det ikke
er nødvendigt at vande – ja, så bliver
det hurtigt slemt, når de ikke råder
over vandingsmaskiner.
Som billedet på forsiden af kirkebladet viser, består et træ ikke kun af en
krone, som bæres af en stamme.
Nedenunder det alt sammen er roden.
Det er roden, der bærer det hele. Det
er i roden den langt overvejende del af
træets væskeoptagelse finder sted.
Det er rodens størrelse og dybde, der
afgør, om træet kan overleve en tørkeperiode.
Som det fremgår af den yderst illustrative tegning, er der forskel på, hvor
langt rødderne når ned. Nyder træet
kun godt af en overfladisk vanding, eller når det gennem dybe rødder ned til
mere stabile vandførende lag?
Vi bruger også raskvæk billedet om
rod og rødder om vore liv. De samme
principper gælder for os som mennesker, som for vækster, hvad enten det
er planter som korn, majs, raps eller
buske og træer.
I fædrelandssangen I Danmark er jeg

født af H.C. Andersen lyder det i første
og sidste vers:
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går;
Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har
hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden
går,
Som mennesker, der trives og udvikles,
skal vi have rod, og gerne rod i noget,
som giver os den rette næring på alle
måder. Det gælder både vort legeme,
men også alle andre områder i vort liv.
Rod i en familie og slægt.
Rod i andre relationer.
Rod i nationalitet.
Rod i en tydning af eksistens – såsom,
hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen,
hvad er livet for en størrelse.
Og som i planteriget kan en rod være
aldeles overfladisk eller dybtgående.
Den kan også være udviklet i en fart eller langsomgroende.
En landmand fortalte forleden, hvor
stor forskel der kunne være på, om en
mark var med forårssæd eller vintersæd, når det gjaldt udvikling af roden,
som igen kunne have betydning i en
tørkesituation. Vintersæden udvikler
en langt kraftigere rod.
Vores tid på disse breddegrader er
måske ikke så god til det vedholdende,
langsomvoksende, når det gælder dannelsen af vore egne rødder.
Mange føler sig rodløse – de hører ikke
til nogen steder.
Det modsatte af at være rodløs er at
være rodfæstet.

At være rodfæstet er nødvendigvis ikke
at bo på samme matrikel hele ens liv.
At være rodfæstet kan man være i tilgangen til tilværelsen – at man på en
eller anden måde føler sig hjemme på
denne jord, uanset, hvor man bor eller
befinder sig.
I dåben lyder det til os, at Se, jeg er med
jer alle dage indtil verdens ende og
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du
ved din enbårne Søn har givet os den
hellige dåb, hvori du gør os til dine børn
og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.
I de ord ligger der en rodfæstelse i
Guds Rige, som kan give et tilhørsforhold, som gennemlever selv den værste tørke.
For som i planteriget kan vi blive ramt
af både skybrud og tørke, og da skal
det vise sig, om vort rodnet er tilstrækkelig udviklet.
Den forreste række træer til vest i en
plantage udvikler fra begyndelsen et
særligt stærkt rodnet, så det kan stå
vestenvinden imod – også når det er
storm.
Det billede kan også give mening, hvis
man tænker tilbage på en barsk barndom, som man kom igennem – da har
man fået udviklet et rodnet, som holder.
I lignelsen om sædemanden i evangelierne står der blandt andet:
Se, en sædemand gik ud for at så. v4
Og da han såede, faldt noget på vejen,
og fuglene kom og åd det op. v5 Noget
faldt på klippegrund, hvor der ikke var
ret meget jord, og det kom straks op,

fordi der kun var et tyndt lag jord; v6
men da solen kom højt på himlen, blev
det svedet, og det visnede, fordi det ikke
havde rod. (Mat 13.)
Det kom op i en fart, men visnede, fordi
det ikke havde rod.
Man må betænke at danne sit rodnet –
det skal dannes, når vækstmulighederne er gunstige – ikke først, når tørken
er sat ind – da kan det være for sent.
Dog er det ikke uhørt, at den gode Gud
i en tørkesituation i ens liv, kan komme
med den store vandingsmaskine og
redde én, før man visner.
For at der kan være en stor, stærk og
flot krone på dit livstræ, må du have en
stærk stamme og et veludviklet rodnet, som går dybt.
På mange vækster er rodens andel af
vækstens samlede masse over 50% –
det er tankevækkende.
Gå ud i naturen og se, hvordan Guds
Rigets principper er tilstede i skaberværket.
Og som det lyder fra Jesus i mange
sammenhænge i Ny Testamente: Gør
du ligeså!

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

September
Torsdag den 6.
Møde ved Frede Møller, Ans, Johs. Åb.
kap 10 – 13
Torsdag den 13.
Høst- og fødselsdagsfest, tale ved Henning Hollesen, Aulum. Seniorkoret
medvirker
Torsdag den 20.
Danmissionens Årsfest, ved tidligere
missionær Else Højvang
Torsdag den 27.
Ordet og Israel ved Ellen Hessellund,
Aarhus
Oktober
Torsdag den 4.
Oktobermøde i Hørup Kirke og Kjellerup Menighedshus kl. 19.00
Lørdag den 6.
Syng den igen i Skjern Kulturcenter kl.
19.00

Torsdag den 11.
Eftermiddagsmøde ved Villy Sørensen,
Hammel, kl. 14.30
Torsdag den 25.
Møde ved Frede Møller, Ans, Johs. Åb.
kap 14 – 17
November
Torsdag den 1.
Lars Brixen, Skjern, fortæller om Gideonitterne
Onsdag den 7.
Novembermøde. Tale ved Finn Najbjerg, Vinderslev
Torsdag den 8.
Novembermøde. Tale ved Jens Bisgaard, Herning. ”Håbet” fra Thyholm
medvirker
Torsdag den 15.
Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 22.
Møde ved Frede Møller, Ans, Johs. Åb.
kap 18 – 22
Torsdag den 29.
Sømandsfest ved Jørgen B. Knudsen,
Mårslet

Præsteboligen i Thorning
Som det vil være kendt fra medierne, er
præsteboligen ramt af skimmelsvamp i
en grad, så menighedsrådene og provstiudvalget har besluttet, at bygningen
skal rives ned og en lignende bygning
rejses snarest.
Fra 1. august og indtil 1. juni 2019 vil
sekretær Jonna Schmidt Jensen sidde
på kirkekontoret ved Hørup Kirkecen-

ter, Kirkebakken 8, Kjellerup og kan
kontaktes der efter aftale. Hun kan stadig kontaktes på telefon: 2151 8886.
Sognepræst Jørgen Løvstad vil stadig
kunne træffes på 5329 6935, hvor man
kan aftale alt fra dåbs- vielses- og begravelsessamtaler, og hvis man i øvrigt
ønsker at tale med præsten.
Konfirmand- og minikonfirmandun-

dervisningen vil stadig foregå i konfirmandstuen.
Vi forventer, at det nye Sognehus, hvori
der er både kontor for præstesekretæren og sognepræsten, står færdigt senest 1. juni 2019 – så i den mellemliggende tid, må vi ved fælles hjælp finde
ud af det.
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Israelturen
I skrivende stund har 23 tilmeldt sig
turen til Israel med afrejse fra Kastrup
Lufthavn søndag den 30.september.
Skulle du pludselig have mulighed for
at komme med, er der således enkelte
pladser ledige – kontakt snarest præsten.
I september er der 3 aftener forud for
turen – aftener, der er åbne for alle.
Den første aften er tirsdag den 11.

Siden sidst
Dåb
september med billeder fra forskellige seværdigheder, vi besøger under
opholdet.
Onsdag den 19. september kommer journalist
Anders Hjorth Vindum,

Ordet og Israel, som vil
opdatere os med situationen i Israel og Mellemøsten lige nu.
Mandag den 24. september finpudser
vi formen før afgangen søndag.
De tre aftener foregår i Menighedshuset i Vium kl. 19.00.

Hvad skal der ske i Thorning Kirkes
nye Sognehus?
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Om alt går efter planen,
står Thorning Kirkes nye
Sognehus færdigt inden
1. juni 2019.
Der har tidligere i dette
blad været vist tegninger af huset, og
der bliver rum til forskellige aktiviteter.
Hvad tænker du, der gerne måtte ske i
det nye Sognehus?
Alle er mere end velkomne til at
fremsende ideer, ønsker, konkrete
forslag – gerne hvor du selv også er
involveret.

Send forslagene til Menighedsrådet
eller Sognepræst Jørgen Løvstad – eller
ring, så vi kan aftale et møde, hvor du
lufter dine tanker og idéer. Selvom vi
har nogle tanker om indholdet, holder
vi kortene tæt til kroppen endnu, for
ikke at forstyrre dine idéer.
Vi glæder os til at høre fra dig. Dig kan
være alle – unge som gamle og dem
midt i mellem.

Thorning Kirke
04.02.18 Melani Bay Jensen
18.02.18 Olivia Melander Andersen
11.03.18 Malte Høg Petersen
10.05.18 Alva Sigaard Hansen
19.05.18 Lucas Hirtea Arbov
27.05.18 Johanne Mary Lægaard Schjern
24.06.18 Agnes Hampen Kofoed
01.07.18 Sia Korsgaard Knudsen
Grathe Kirke
29.04.18 Noah Voigt Jensen
21.05.18 Aya Lonni Nørgaard Quitzau
Vium Kirke
11.02.18 Zeynep Sofia Jensen
11.02.18 Sam Sylvester Constantin Stück
25.03.18 Alfred Stenholt
20.05.18 Valdemar Sand Thanning Gudiksen
20.05.18 Frederik Sand Thanning Gudiksen

Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
19.05.18 Geanina Florentina Hirtea og
Alexander Arbov
09.06.18 Karina Bertelsen og
Mathias Braad Laursen
Vium Kirke
23.06.18 Mette Marie Kristoffersen og
Frank Mogensen

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke
14.02.18 Eva Nielsen Fisker
03.04.18 Hanna Helena Thomsen
06.04.18 Ivan Flemming Rasmussen
13.04.18 Lissy Marie Christensen
21.04.18 Britta Hansen
23.04.18 Søren Frederik Sørensen
05.06.18 Gunnar Herman Mikkelsen
13.06.18 Jørgen Nilsson
Grathe Kirke:
15.02.18 Tove Ravn
18.03.18 Lonni Magda Nørgaard Hansen
10.05.18 Else Barner Thomsen
28.05.18 Ove Henning Ravn
Vium Kirke:
19.03.18 Victoria Gheorghe
28.05.18 Paul Erik Tækker
05.06.18 Gerda Johanne Balling

Start til kor – det er sjovere, end du tror!
I Thorning-Grathe-Vium Pastorat har
vi et kirkekor bestående af sangglade
og herlige børn, og der er plads til flere.
Faktisk vil vi super gerne have dig med
– så hvis du kan lide sang, fællesskab
og sjov med musik, er det lige dig, vi
mangler.
Afhængig af alder tilbyder vi nu to forskellige kor:

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. Årets helt store begivenhed i Børnekoret er Forårskoncerten,
som plejer at ligge i maj. Her synger vi
årets hits og viser noget af det, vi har
arbejdet med.
Børnekoret øver om tirsdagen i Thorning konfirmandstue fra 16.00-17.10.

Spirekor
Hvis du lige er startet i 1.-3. klasse,
kan du starte i Spirekoret. Her synger vi først og fremmest en hel masse
i form af sanglege, kanons og lignende,
og vi leger og lærer musikkens udtryk
at kende. På den måde øver vi os i at
blive seje korsangere og indgå i et syngende fællesskab. I Spirekoret vil vi en
gang eller to om året synge til en familiegudstjeneste i Thorning Kirke. Spirekoret øver om tirsdagen i Thorning
konfirmandstue fra 15.00-15.55.

Børnekor

Hvis du går i 4. klasse og op, så start
i Børnekoret. Her arbejder vi med

Hvad koster det at gå til kor?

Det er GRATIS at gå til kor! 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.
Så kan du prøve, som kor er noget for
dig. Har du spørgsmål, så få dine forældre til at ringe. Vi står klar til at hjælpe
– og vi glæder os meget til
at synge med dig!

Kontakt
Hvad skal jeg kunne for at
starte til kor?
Der er ingen optagelsesprøve, men du
skal have lyst til at synge! Man skal
ikke kunne noget – man skal bare komme og være med. 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.

Korleder og musiklærer:
Lene Tind Ahrenfeldt, 24 34 48 20
eller
Korleder og kirkesanger:
Sidse Tind Ahrenfeldt, 41 41 65 56
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Farvel til Steen Pedersen
Vores dygtige organist Steen Pedersen
har desværre valgt at opsige sin stilling
pr. 1. september 2019.
Steen har været fastansat hos os siden
1. februar 2017, og i den forløbne tid
har han passet andet fuldtidsarbejde
ved siden af organiststillingen. Dette
arbejde har han nu valgt at prioritere,
idet han føler, at der ikke længere samtidig er tid og overskud til organistarbejdet.
Såvel i menighedsrådene som blandt

kollegerne ved vore tre kirker har vi
sat stor pris på samarbejdet med Steen
- det har været nemt og en fornøjelse
at arbejde sammen med ham, og vi har
alle nydt hans store repertoire og dygtige måde at traktere vore forskellige
orgler og instrumenter på.
Vi siger tak for godt samarbejde og
ønsker Steen alt godt i fremtiden. Vi
håber, at vi en dag får lejlighed at høre
ham spille igen.

Oasehøjskolen inviterer til åbent hus
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Søndag den 9. september kl. 14.00
Oustruplunds flotte gamle bygninger
bliver nu rammen om en kristen høj-

skole. Godt 30 unge vil den 13. januar
indtage stedet. Inden da vil vi gerne
møde jer fra lokalområdet. Derfor indbyder vi jer til en kop kaffe, en snak
og en rundvisning. Det bliver søndag
den 9. september kl. 14. Vi vil starte
med at fortælle lidt om højskolen, og
I vil møde nogle af vore første elever,
der vil fortælle om, hvorfor de tager
på højskole her. Solen skinner forhåbentlig, så vi kan drikke kaffe i parken.
Der bliver også mulighed for en rundvisning. Vil du allerede nu vide lidt om
højskolen, så kig ind på www.oasehøjskolen.dk
Ulla og Steen Balle Kristensen
Oasehøjskolen

Brodér en linje
fra din yndlingssalme!

Fra Viborg Stift er der kommet en opfordring til menighedsrådene om at
formidle et spændende projekt med at
brodere en salmelinje sammen med et
motiv, der fortæller om linjen. Alle broderier samles til et eller flere tæpper,
som udstilles i Viborg Domkirke den 6.
april 2019 og derefter udlånes til sognene. I vore sogne vil vi også give mulighed for at samles i en sy-gruppe til
gensidig inspiration og samvær, og alle
interesserede indbydes til at møde op
i Vium Menighedshus tirsdag den 23.
oktober kl. 19.00, hvor der fortælles
om projektet og aftales, hvordan man
kan mødes nogle gange i løbet af vinteren. Kontakt venligst Tove Sjørslev
eller Ellen Andersen.

Thorning
Thorning Menighedsråd indbyder til orienteringsmøde
Tirsdag den 18. september kl. 19 i
Thorning Forsamlingshus lille sal
Da vi i Menighedsrådet er valgt for en
2-årig periode, skal vi afholde valgforsamling denne aften. Alle med interesse for kirkelivet i sognet og som er
medlem af folkekirken eller har løst
sognebånd hertil, er meget velkomne.

Det bliver en yderst interessant og
spændende periode med bygning af
nyt Sognehus og ny præstegård. Vi ved,
der er nogle medlemmer, som ikke
genopstiller, så vi ønsker meget gerne
at modtage nogle glade og energiske
nye medlemmer, som vil bidrage til et
demokratisk og aktivt sogn.

Sensommermødet 23. september 2018 kl 14.00
Vi begynder med
en gudstjeneste
i Thorning kirke,
hvor dagens foredragsholder, teolog og salmedigter Iben Krogsdal,
prædiker.
Efterfølgende er
der kaffe i Thorning Forsamlingshus,
og derefter holder Iben foredrag om
sit virke som salmekomponist, og vi
får lejlighed til at synge nogle af hendes salmer – både til gudstjenesten og
i forsamlingshuset.
Iben Krogsdal er en uhyre produktiv
salmedigter og er det levende bevis
på, at en salmedigter ikke er enten død
eller en meget gammel mand! Tværti-

mod en yngre levende kvinde med en
stor børneflok.
Hun har netop udgivet digtsamlingen
”TRE - bekendelser”. Digtsamlingen
indeholder 70 salmedigte på tre vers
og er skrevet i traditionel rimform som
moderne bekendelser fra det menneskelige mørke. I april 2018 udkom
hendes seneste novellesamling ”Ni
noveller om opstandelser” for børn
og unge i e-bogsformat. Novellerne er
anden del af en novelletriologi, hun
skriver for Folkekirkens Konfirmandcenter. Novellerne handler om sorg,
sygdom og opstandelse og foregår i et
magisk-realistisk børneunivers.
Glæd jer til en spændende dag.
Arrangementet afholdes i samarbejde
med Thorning Foredragsforening.

Der bliver orienteret om menighedsrådets opgaver og kompetencer. Derefter
ønsker om kandidatur og præsentation af jer.
Vi er vært for kaffe og kage.
Thorning Menighedsråd
Annie Pedersen, formand

Familiegudstjeneste
Søndag den 21. oktober kl. 17.00
Rund efterårsferien af med at være
med til familiegudstjeneste i Thorning
Kirke.
Kirkens budskab med sang og bibelfortælling er i børneøjenhøjde, og bagefter spiser vi pizza i præstegårdens
konfirmandstue.
Kom og vær med i et godt fællesskab.
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Thorning
Alle Helgens møde
Som vanligt indbyder kirkerne i pastoratet alle pårørende til årets døde til
Alle Helgens gudstjeneste søndag den
4. november 2018.
Den følgende tirsdag har der været et
såkaldt Alle Helgens Møde i forsamlingshuset, hvor vi har indbudt en taler
til at øse af vedkommendes erfaringer
indenfor feltet død, tab og sorg.
I år prøver vi at flytte Alle Helgens Mødet til selve Alle Helgens dag – altså
søndag den 4. november 2018 kl.
11.45 i Thorning Forsamlingshus
– vi begynder med en bid brød, inden
dagens taler kommer på, hvilket sker
ca 12.15-12.30.
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Da mange pårørende kommer langvejsfra og næppe kører til Thorning
igen et par dage efter, vil vi prøve at
holde arrangementet, mens så mange
er i byen som muligt.
Når vi sender indbydelser ud til de
forskellige familier, vil vi selvfølgelig
nævne Alle Helgens Mødet.
Dagens taler bliver sogne- og hospitalspræst Anette Kortegaard, Silkeborg
Kirke, som har stor erfaring med arbejdet indenfor død, tab og sorg. Anette
Kortegårds overskrift er: Sorgen er
ikke kun fortællingen om det, vi har
mistet, men i lige så høj grad fortællingen om det, man aldrig kan miste!

Vi tror på, at det er vigtigt at tale om sin
sorg, om savnet af de kære, og hvordan
man lever med det i hverdagen. Derfor
håber vi, at rigtig mange vil tage imod
indbydelsen til arrangementet.
Da vi ikke kan holde gudstjeneste i alle
3 kirker på én gang, ligger arrangementet mellem gudstjenesterne i Thorning
kl. 10.30 og i Grathe kl. 14.00.
Vium Kirke har Alle Helgensgudstjeneste 4. november kl. 19,00, og efterfølgende er det sognepræst Jørgen
Løvstad, som fortæller om død, tab og
sorg ved den efterfølgende kaffe i Menighedshuset.

Sang i præstegårdshaven

Aftensang

Torsdag den 28. juni var der besøg
af Hans Holm i præstegårdshaven i
Thorning.
Det var en herlig aften, hvor Hans Holm
fortalte om sit virke som komponist og
spillede til en del af sine sange, hvor
de ca 150 fremmødte fik lejlighed til at
synge med.
I pausen serverede menighedsrådet
grillpølser og fadøl/sodavand.
Vejret var ganske fantastisk – og det
blev aftenen også!

Igen i år har vi haft aftensang i
Thorning Kirke i juli måned.
Det er gode stunder, hvor vi enten har
siddet uden for våbenhuset og nydt
solen i vest eller – og det er oftest – har
siddet i kirkens kor.
Dog har vi flere gange valgt at aflyse
arrangementet, fordi der har været
færre gæster på herberget end
sædvanligt – især i begyndelsen af juli.
Vi overvejer til næste år, hvordan vi
arrangerer aftensangen bedst muligt.

Grathe
Syng fra Den Blå i Grathe K -

Onsdag den 29. august kl. 19.00
Vi gentager successen med Syng fra
Den Blå, denne gang med temaet Høstsange. Sognepræst Jørgen Løvstad,
organist Steen Pedersen, kirkesanger
Sidse Tind Ahrenfeldt og korleder
Lene Tind Ahrenfeldt har foreløbig
lovet at medvirke ved endnu en dejlig
aften i selskab med Højskolesangbogen. Hvis netop din yndlingshøstsang
ikke er på repertoiret i forvejen, vil der
blive lejlighed til at foreslå den. I pausen er der en kop kaffe og en småkage
i våbenhuset.

Frilufts- og høstgudstjeneste i Gråmose

Søndag den
16. september kl. 10.30
Mens disse
linjer skrives
midt i juli
måned, er landmændene allerede i
fuld gang med at høste kornmarkerne
her i vores område, og de gyldne halmballer og stubmarker lyser som aldrig
før - sikkert på grund af den længevarende tørke. Smukt ser det ud, men
landbruget imødeser mangel på foder
til kreaturerne på grund af tørken. Alligevel har Anders Plambeck Pedersen,
vores faste ”leverandør” af halmballekirke til høstgudstjenester, lovet, at

han også vil låne os et læs bigballer i år,
så vi kan fastholde traditionen. Det er
vi ham meget taknemmelige for.
Menighedsrådet glæder sig og håber,
at rigtig mange møder op for at deltage
i gudstjenesten og den efterfølgende
kirkefrokost i det frie.
Medbring venligst selv klapstol eller
tæppe og evt. en paraply i tilfælde af
bygevejr. Ved vedvarende regn rykker
vi dog indendørs. Adressen er Sportspladsen i Gråmose, og alle er velkomne!

Rytmisk gudstjeneste med
Ten Sing 7 i Grathe Kirke

Tirsdag den 25. september kl. 19.00
Ten Sing 7 er en gruppe musik- og sangglade unge mennesker fra Kjellerupegnen, der spiller og synger sammen i
Hørup Kirkecenter. De har gennem
årene givet flere spændende koncerter,
også her i pastoratet. De formidler Bibelens fortællinger i et nutidigt sprog
gennem rytmiske sange og moderne
musik, og det er en oplevelse at lytte til
de unge mennesker, som samarbejder
med sognepræsten om musikgudstjenesten. Alle er velkomne!

Syng julen ind i Grathe
Kirke
Tirsdag den 27. nobember kl. 19.00
I lighed med de to foregående år mødes

vi lige omkring advent til en sangaften
i Grathe Kirke, hvor vi har lejlighed til
at synge nogle af de julesalmer, vi måske ikke synger så ofte. Programmet
er endnu ikke endelig fastlagt, men vi
håber at få sunget rigtig mange af de
kendte og mindre kendte julesalmer,
forhåbentlig afvekslende med et par
musikindslag indimellem. Deltagerne
vil også få lejlighed til selv at foreslå,
hvad vi skal synge. I pausen er menighedsrådet vært ved en kop kaffe/the
og en julesmåkage. Se mere om arrangementet i Kjellerup Tidende eller på
kirkens hjemmeside.

Familiegudstjeneste

1. Søndag i Advent, den 2. december
kl. 14.00
Kom og vær med denne traditionsrige eftermiddag, hvor vi byder det
nye kirkeår velkommen sammen med
de kommende konfirmander, minikonfirmanderne og deres forældre.
Konfirmander og mini-konfirmander
medvirker ved gudstjenesten, ligesom
vi også håber, de vil bidrage med lidt
underholdning ved det efterfølgende
kaffebord med hjemmebagte boller og
lagkage i Hauge Forsamlinghus. Arrangementet plejer at slutte ved 16.30-tiden. Alle er velkomne!
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Vium
Menighedsrådsvalg 2018
Ved valget til menighedsrådet i Vium i
2016 blev der søgt dispensation, således at nærværende menighedsråd er
valgt for en 2-årig periode. Derfor er
der valg til menighedsrådet igen i år. Vi
er 5 medlemmer i menighedsrådet.
Ikke alle medlemmer ønsker genvalg,
og vi opfordrer enhver, der måtte have
blot den mindste smule interesse eller
nysgerrighed for menighedsrådsarbejde, til enten at henvende sig til menighedsrådet, præsten eller møde frem til
det offentlige orienteringsmøde, som
vil blive afholdt i september 2018. Endeligt tidspunkt for orienteringsmødet
offentliggøres i dagspressen.
Ved at være medlem af menighedsrådet har du mulighed for at få direkte
indflydelse på din lokale kirkes liv. Du
får viden og indsigt i de mange mekanismer bag hele folkekirkens organisation, og lærer sikkert også nye spændende mennesker at kende. Vi håber,
du har lyst til at bakke op om Vium Menighedsråd og ser frem til at høre fra
interesserede.

Mindeord
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Paul Erik Tækker var ansat som graver
ved Vium Kirke fra den 1. februar 1996
til sin død den 28. maj 2018.
Paul Erik Tækker var vellidt og høstede
stor anerkendelse i sognet for sit virke
som graver. Han lagde til det sidste

sine kræfter i, at Vium Kirkegård med
tilhørende bygninger og have skulle
fremstå yderst velholdt.
Det var med sorg, menighedsrådet
modtog beskeden om Paul Erik Tækkers alt for tidlige død.
Paul Erik Tækker efterlader sig hustru,
børn, svigerbørn og børnebørn, som
vores tanker går til.
Æret være Paul Erik Tækkers minde.
Vium Menighedsråd

Høstgudstjeneste og
møde for menigheden

Søndag den 3. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet
være vært ved en let frokost.
Dernæst bliver der afholdt møde for
menigheden, hvor der vil blive fortalt
lidt om, hvad vi har lavet det seneste år.

Gospelkor

Laila Trier Hjørnholm vil igen lede
vores gospelkor.
Der er øveaftner kl. 19.00 følgende
aftner:
Den 5. september, 26. september,
24. oktober, 14. november og 28.
november. Der sluttes af med en
koncert onsdag den 5. december kl.
19.00 i kirken med efterfølgende kaffe
i Menighedshuset.

Alle Helgens gudstjeneste

Søndag den 4. november kl. 19.00
I gudstjenesten vil vi på en
stemningsfyldt måde markere de
personer, som er døde, bisat eller
begravet i Vium sogn i det forgangne
år. Det sker ved, at deres navne bliver
læst op, og der bliver tændt et lys for
hver enkelt.
Efter gudstjenesten er der en kop
kaffe i Menighedshuset, hvor også
sognepræst Jørgen Løvstad vil give et
kort oplæg om død, tab og sorg.

Lanternegudstjeneste for
børn

Onsdag den 7. november kl. 17.00
Vi afholder vores traditionsrige
lanternegudstjeneste. Alle børn må
gerne
medbringe
en
lanterne.
Efter
gudstjenesten vil vi gå
rundt om kirken med
tændte lanterner og
derefter samlet over i
Menighedshuset, hvor
vi vil få noget at spise.

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

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

Midlertidigt:
Kirkekontoret v. Hørup Kirkecenter
Kirkebakken 8
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
Gravervikar kontaktes på tlf. 2199 8355

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
Vakant
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

Organist
Vakant
Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Organist
Vakant
Hjemmeside: www.viumkirke.dk

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

Thorning – Grathe – Vium

Dato

Thorning

26. august

16.00 Konfirmand-indskrivnings-gudstjeneste

28. august

10.00 Bakkegården

Grathe

29.august

19.00 Syng i Den Blå i Grathe K

2. september

9.00
10.30 Høstgudstjeneste

9.00
10.30 Høstgudstjeneste i Gråmose.
Dåb. MKH. Efterflg. let frokost

16. september
23. september

14.00 Gudstjeneste + Sensommermøde

25. september

10.00 Bakkegården

30. september

9.00 MHK

10.30
19.00 Rytmisk gudstjeneste med Ten
Sing 7

7. oktober

9.00 Erik Bjørn

14. oktober

10.30

21. oktober

17.00 Familie-gudstjeneste MHK

28. oktober.

9.00

30. oktober

10.00 Bakkegården

4. november
Alle Helgen

10.30

4. november
Alle Helgen

12.00 Alle Helgens-møde med sognepræst Anette
Kortegaard i Thorning Forsamlingshus + let frokost.

9.00 Erik Bjørn
10.30

14.00 (K)

7. november

19.00 Efterflg. kaffe i Menighedshuset + foredrag om
sorg v/sognepræsten

17.00 Lanternegudstjeneste

11. november

10.30

18. november

10.30 MHK

25. november

9.00

27. november

10.00 Bakkegården

19.00 Syng julen ind

2. december
1. søndag i advent.

10.30

14.00 Familiegudst. m.efterflg. kaffebord i Hauge Forsamlingshus

5.december

10.30 Høstgudstjeneste + frokost og møde for menigheden

10.30

19.00 Gospelgudstjeneste.
Efterflg. kaffe og Julen synges
ind i Menighedshuset

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

9.september

Vium

