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Præstens side
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For at være tilpas – føle sig hjemme i
denne verden – må jeg være omgivet af
personer, jeg har grundlæggende tillid
til.
Det gælder først og fremmest de nære
og kære, siden slægten, vennerne, kollegerne, bekendte og arbejdsrelationer.
Men også de mennesker, vi har betroet
hverv til at varetage samfundets funktioner – private som offentlige – nationale som globale.
Siden Skabelsen har mennesket svigtet den betroede tillid – det gør vi selv
jævnligt, hvor smertefuldt det end er
for de svigtede og de svigtende.
Det er som om globaliseringen med
IT i spidsen med en hastighed som lysets, har forstørret kriminalitet op i dimensioner, jeg har svært ved at forstå
– ikke IT i sig selv, men nogle af menneskene bag.
Først troede jeg, at Skat havde sovet
grundigt siden 12,7 mia. forsvandt ned
i lommerne på nogen uden antydning
af moral og anstændighed. Men jeg
skulle blive klogere – det var bare en
lille del af et gigantisk kup.
12,7 mia. er 2201,- kr. pr. dansker.
410 mia. i Europa – det er da en slags
penge – hvor mange, det er pr. lands
indbyggere ved jeg ikke.
Nogle kriminelle påberåber sig, at når
der er et hul i loven, så er det helt legalt
at udnytte det til egen fordel.
Der er en sætning, som desværre er
smuttet ud af for manges hoveder:
Det er ikke lovens bogstav, man skal
rette sig efter. Det er lovens ånd.

Enhver med bare antydning af moral
kan sige sig selv, at man ikke kan lænse
de nationale kasser for de summer ved
en arbejdsfri spekulation.
Og så er det faktisk ikke tabet af pengene, der er det værste.
Det er, at tilliden til den her verden
kommer under pres – at begærligheden når nye højder – at man nu også
stjæler fra nationalstater, hvor pengene skulle være gået til de syge, de
svage, børnene, de gamle…
Hvem og hvad skal man efterhånden
fæste tillid til!?
Kirkerne verden over kæmper også
med troværdighed – misbrug af børn
og indsamlede midler.
Det er ind i sådan en verden, at der bliver født en Frelser.
I julen fejrer vi Frelserens fødsel.
Vi skal mindes om igen og igen, at der
bliver født en Frelser – Frelseren.
Frelseren, som også kalder sig Sandheden – Kærligheden.
Frelseren er ikke kun et menneske –
han er både Gud og menneske – født af
jomfru Maria og med Gud som far.
Derfor kan vi fæste tillid til ham.
Fordi hans eget fokus ikke er sig selv,
men sin næste, som er dig og mig.
Frelseren tænker så meget på os, at
han omsætter tankerne til handling –
den handling: at opsøge og frelse det
fortabte - at lade sig korsfæste for vor
skyld – tage vor skyld på sig, så vi går
fri.
Vi har i Frelseren et sted at vende os
hen, når denne verden ramler – et sted,
hvor et ord er et Ord, hvor Sandheden

er en person, vel vidende, at løgnen
også er en person, som man forsager.
Det er legalt at søge det sande i en
løgnagtig verden.
Så lad os endelig – på trods af de mørke
ting omkring os - feste igennem denne
jul, for der er noget at fejre:
I dag er der født jer en Frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren.

Israelturen
Søndag, d. 30. september rejste 23 personer fra Lokalområdet på en 10-dages
tur til Israel, som skulle vise sig at være
en rundrejse til mange af de steder, vi
har hørt om siden barndommen:
Genezareth Sø, Jordan-floden, Det
døde Hav, Nazaret, Betlehem og ikke
mindst Jerusalem med Templet, Borgen, Golgata og Via Dolorosa.
Vi var først ca. 4 døgn i det nordlige og
boede ned til Genezareth Sø, hvor de
morgenfriske tog en dukkert godt halv
syv, hvor solen stod op over Syriens
bjerge i øst.

Siden boede vi i Jerusalem – meget tæt
på den gamle by og fik med alle sanser
i brug en klar fornemmelse af denne
særlige by og de spændinger, der er,
når tre store religioner, hver især har

den som noget ganske
særligt.
Vi var i den lykkelige situation at have en helt fantastisk guide – Cathrine
Yaron – en dansk kvinde,
som i sin ungdom besøgte
Israel, blev forelsket i og
siden gift med en ung jødisk officer,
konverterede til jødedommen og nu,
da hendes 5 børn var fløjet fra reden,

var guide for danske turister/pilgrimme. Hun formåede med sin store viden
at bibringe os mange vigtige og relevante informationer, om det vi så og
oplevede.

Turen indeholdt selvfølgelig besøg på
mange af de steder, hvor Jesus havde
været, men vi var også i naturreservater, vingård, regeringskvarterer, Holocaust-museet, ved arkæologiske udgravninger og ikke mindst i det yderst
pulserende handelsliv i Basaren i den
gamle bydel.

Vi kan kun anbefale enhver – ung som
ældre – at tage en tur til kristendommens vugge – det gør et uudsletteligt
indtryk.
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Natkirken med Xenia

Program

Søndag, d. 16. december arrangerer
konfirmanderne og præsten Natkirke
fra kl. 19.30.

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

Kom til en hyggelig og stemningsfuld
aften i Thorning Kirke den 16. december fra kl. 19.30.
Midt i alt juleræset har vi fået Xenía
til at være en del af Natgudstjenesten,
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hvor de vil bidrage med musikalske
fortolkninger af en række kendte julesalmer og -sange. Disse er arrangeret
med henblik på at skabe stemninger og
rum for eftertænksomhed.
Efterfølgende er der mulighed for at
tænde lys, skrive bønner og plads til
fordybelse i rolige omgivelser.
Kl. ca. 21.00 er der en kort andagt, hvor
vi også deler nadveren og vi vil sidst på
aftenen – omkring kl 21.45 synge Taizé
sange.
Der vil være kaffe i våbenhuset fra kl.
20.30.
OG: Der er noget NYT: Konfirmanderne går hjem efter lystændingen, som er
umiddelbart efter koncerten.
Vi glæder os til en stemningsfuld aften
i Thorning Kirke.

December
Torsdag den 6.
Adventsfest tale ved Anders Storgaard,
Bjerring
Torsdag den 13.
Hyggeaften hvor vi synger julen ind
Januar
Bedeuge den 7. – 8. – 10.
Torsdag den 17.
Årsmøde
Torsdag den 24.
Bibeltime i hjemmene
Torsdag den 31.
Møde

Februar
Torsdag den 7.
Eftermiddagsmøde kl. 14.30
Torsdag den 21.
Kredsmøde i Kjellerup (se annoncen i
Kjellerup Tidende)
Torsdag den 28.
Fælles bibeltime

Nødvendigt med ny præstebolig
Herunder er et uddrag af læserbrev,
som POUL ERIK KNUDSEN Provst i
Ikast-Brande Provsti - formand for
Provstiudvalget, har skrevet i Midtjyllands Avis under titlen

Thorning Menighedsråd og det fælles
præstegårdsudvalg har siden beslutningen om en ny bolig blev truffet i foråret
afholdt åbent orienteringsmøde d. 12.6
herom og nu senest orienteret om, hvor
langt man var i processen i forbindelse
med det ligeledes åbne møde omkring
nyvalg til menighedsrådet d.13.9.
Der er derfor for mig ingen tvivl om, at
der har været fuld åbenhed fra menighedsrådets side omkring projektet hele
vejen igennem, og at man kunne have
fået svar på alle spørgsmål vedr. processen ved at være til stede til disse møder.
Men lad mig alligevel her notere et par
ting.
Beslutningen om nedrivning og nybygning er taget efter grundige overvejelse
og flere fælles møder imellem det fælles
præstegårdsudvalg og provstiudvalget
for Ikast/Brande Provsti, der har den
overordnede ledelse også af byggepro-

jekter i provstiet.
På baggrund af den meget grundige
rapport om det omfattende angreb af
skimmelsvamp overalt i bygningen, som
menighedsrådet har modtaget fra Teknologisk Institut, kunne provstiudvalget
ikke gå med til en renovering af bygningen, bl.a. fordi det på trods af en meget
stor investering ikke er muligt at give en
fuldstændig garanti for, at problemet
med skimmelsvampen vil være løst.
Vi forvalter ikke offentlige midler i form
af kommuneskat, men midler fra folkekirkens medlemmer indbetalt via kirkeskatten. Dette til oplysning for Erling
Prang.
Det er netop i ansvar over for folkekirkens medlemmer, at vi ikke ville begive
os ud i en stor investering behæftet
med en usikkerhed, der kunne betyde,
at man efter endt renovering alligevel
ville være nødt til at bruge penge på at
bygge eller købe nyt og stå tilbage med
et ubrugeligt hus.
Samtidig er det sådan, at en præstebolig
er den lejebolig, som et menighedsråd
skal tilbyde den til enhver tid værende
og kommende præst og vedkommendes

familie. Udsigten til at skulle tilbyde en
lejebolig, der har været skimmelsvamp
i - som formentlig er væk - men som
kunne komme tilbage, hvis og hvis - den
usikre udsigt ønskede provstiudvalget
ikke at løbe med blikket vendt imod årene, der kommer. Derfor blev muligheden
for renovering forkastet, og menighedsrådet blev bedt om at iværksætte den
åbne proces frem imod en ny bygning
på samme sted og med det samme klassiske udtryk som den nuværende bolig.
Det giver samtidig en sikkerhed for en
fuld moderne indrettet bolig i forhold
til materialevalg, energi og vedligeholdelse.
Heldigvis bakkes provstiudvalgets beslutning op af menighedsrådet og fællesudvalget, og medlemmerne her er
gået til opgaven med stor ihærdighed
og ansvarsbevidsthed omkring den opgave, det er at skabe de bedst mulige
rammer for præstens boligforhold og
arbejdssituation. Fra provstiudvalgets
side kan jeg derfor kun ønske tillykke
med de nye rammer omkring kirkens
arbejde i Thorning, Grathe og Vium
sogne.

godt i gang med at sy. Gruppen samles
igen tirsdag den 4. december kl. 19.00,
også i Vium Menighedshus. Det er ikke
for sent at være med, der er plads til
flere i det hyggelige fællesskab. Man
møder bare op, og aftenerne aftales fra
gang til gang. Alle broderier afleveres i
Viborg inden 15. marts og sys sammen

til et eller flere tæpper, som udstilles i
Viborg Domkirke den 6. april 2019 ved
en salmeevent og udlånes derefter til
sognene til ophæng i kirker og sognehuse. Kontakt venligst Tove Sjørslev eller Ellen Andersen.

Brodér en salmelinje
Som nævnt i sidste kirkeblad kom
der fra Viborg Stift en opfordring til
menighedsrådene om at formidle et
spændende projekt med at brodere
en salmelinje sammen med et motiv,
der fortæller om linjen. Den 23. oktober samledes en interesseret gruppe i
Vium Menighedshus, og de 6 damer er
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Styrk os i det indre menneske
er en del af bønnen i forbindelse med nadveren.
I vores dagligdag lever vi rigtig meget i vort udvendige menneske, om man så må sige.
Vi går i fitnesscenteret for at styrke kroppens muskler - flad
mave og muskuløs fremtræden betyder så meget, at vi er parat til at lide for sagen.
Spiser sundt for at få en ren og ungdommeligt udseende hud,
bruger den rette sminke og de rette parfumer.
Når de ting er på plads, skal vi gerne virke intelligente, morsomme, kvikke, empatiske, vidende og …
Hvad med det indre menneske? Hvordan står det til?
Vi – 4 af de 5 Folkekirkepræster i Gl. Kjellerup Kommune - vil
sætte fokus på, at du kan blive styrket i dit indre menneske.
Formuleringen er taget fra Paulus brev til menigheden
i Efesus:
Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han
i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at
styrkes i det indre menneske ved hans ånd,
at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede
og grundfæstede i kærlighed,

Det er vores indre styrke, der er afgørende for, at vi kan fastholde fokus, udsætte egne behov til fordel for en højere sag
- til glæde for andre, give os det fornødne overblik til at leve
mere langsigtet end operere med tidsmoduler på de næste
10 minutter.
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De forskellige aftener foregår i Sognehuse rundt om i Gl. Kjellerup Kommune på følgende dage fra kl. 19.30-21.30
Onsdag 9/1: Discipelskab ved Anders Engrob Jørgensen i
Ans Sognehus, Søndermarksgade 2, 8643 Ans By

Onsdag 23/1: Tro, håb og kærlighed i samfundet ved Erik
Lippert Bjørn i Vium Menighedshus, Maria Curtzvej 3, Vium,
8620 Kjellerup

Onsdag 6/2: Tilgivelse ved Mikael Holst Kongensholm i Hørup, Kirkecentret, Kirkebakken 8, Kjellerup

Torsdag 21/2: Hellighed og ånd ved Jørgen Løvstad i Hinge
K-Huset på Tingskrivervej 28, Hinge.
Forløb:
• Salme
• Foredrag
• Salme
• Kaffe
• Diskussioner i grupper
• Afrunding/Opsamling
• Salme og Fadervor

Prisen for hver aften er 50 kr. - 100 kr. når man tilmelder sig
hele forløbet.
Mød blot op til en, flere eller alle aftener.
Styrk os i det indre menneske.

Thorning
Thorning Menighedsråd indbyder til
Nytårsmøde i Thorning Forsamlingshus
Onsdag den 2. januar kl. 19.30
med tidl. direktør for TV MIDT VEST
Ivar Brændgaard

”Værdier, der ikke kan måles eller
vejes eller købes for penge”

Mere velfærd giver større lykke, mener
statsministeren, og det jager vort samfund efter, og vore unge mennesker piskes ud i et lykke- og rigdomsræs, som
giver både skuffelser og stress. Mange
mennesker bliver ulykkelige og modfaldne, når de ikke når deres drømmes mål, eller når sygdom og modgang
melder sig. Kristendommens svar er,
at det er helt gratis værdier, som skal
og kan præge vort liv. Og det er helt
gratis værdier, som kan give mening
og glæde i tilværelsen. Disse værdier
sætter et helt andet fortegn for det liv,

der skal leves, og de forventninger, der
kan stilles. Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, som
kan give glæde og mening i tilværelsen
og bære i medgang og modgang. Der
øses af et helt livs erfaringer, og der
gives billedfortællinger, som kan huskes bagefter. Foredraget brydes op af
salmen ”Sorrig og glæde de vandre til
hobe”, som synges vers for vers mellem
afsnittene i foredraget. Der vil være
fællessang og kaffebord. Entre: 75 kr.
Alle er velkomne.

Julekoncert med Viborg Kammerkor i Thorning Kirke
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Viborg Kammerkor gæster i år
Thorning Kirke med et stemningsfuldt
og spændende juleprogram. Koret
vil synge julen ind med julesange og
salmer, og publikum får også mulighed
for at synge med. Der vil være uddrag
af kendte og elskede satser fra Händels
Messias, som er et storladent værk med

jublende, smukke og legende satser for
kor. Ved orglet sidder Ingegerd Bogh,
mangeårig organist i Sortebrødre
Kirke i Viborg og Maja Simonsen,
organist og kantor i Houlkær Kirke,
er dirigent. Viborg Kammerkor er et
blandet kor med 30-35 medlemmer.
Det kan i år fejre 75års jubilæum.
Det er et dygtigt amatørkor, der

gennem tiden har sunget mange små
og store værker a` cappella sammen
med orkestre og sangere. Koncerten
indledes med Luciaoptog af kirkernes
børnekor, og efter koncerten indbydes
til kaffebord og hyggeligt samvær
i Thorning Forsamlingshus med
fællessang og yderligere optræden af
Viborg Kammerkor.

7

Thorning
Tak til afgående menighedsrådsmedlemmer i Thorning sogn
Vi skylder de 3 afgående medlemmer,
Eivind Lihn, Henrik Birkkjær og Anne
Marie Møller stor tak for jeres gode
hjælp i alle sammenhænge. Det har
krævet noget planlægning og god vilje,
når Anne Marie og Henrik har skullet
passe vore møder ind i deres arbejde
med aften / nattevagter. Vi vil savne jeres friske og glade input og meninger
til vore møder.
Ja, Eivind har jo bidraget til en hel del
både som formand og kasserer og har

hjulpet Menighedsrådet med mange af
de svære beslutninger de sidste 6 år.
Vi skylder dig en kæmpe stor tak, også
som medlem af byggeudvalget til det
nye sognehus, hvor du var med som
idemand og tovholder indtil nu. Eivind
har også altid været frisk til en praktisk håndsrækning med oprydning
efter diverse arrangementer, ved tømning af ”Det gule hus”, opstilling af telt
til sommersang eller andet. Eivind har
på sin egen stille og rare facon bidraget

med sine holdninger og meninger, som
vi har stor respekt for. Vi tror ikke helt
på, at vi kan undvære dig, men vi får jo
nye dygtige og gode folk i vores råd, så
det kommer nok også til at gå igen.
I ønskes alle 3 alt godt med jeres nye
fritidsplaner og endnu engang STOR
TAK.
Thorning Menighedsråd
Annie Pedersen

Fastelavnsgudstjeneste i Thorning Kirke
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og Tøndeslagning i Thorninghallen
Søndag den 3. marts kl. 13.30
Menighedsrådet og Borgerforeningen indbyder i
fællesskab små som store til fastelavnsfejring.
Arrangementet begynder med familiegudstjeneste i
børnehøjde, gerne med festligt udklædte deltagere
og fortsætter efterfølgende i hallens opvarmningslokale, hvortil der er adgang gennem salen. Der er ophængt 3 tønder i passende størrelser med børnevenligt indhold til mindre børn, større børn og voksne,
og når ”katten er slået af tønden” er der kronings
kåring. Der er flotte præmier til bedst udklædte i
de tre kategorier. Der vil være mulighed for at købe
kaffe og den lokale bagers lækre fastelavnsboller til
overkommelig pris, og der er gratis saftevand til børnene. Efter tøndeslagningen er der musik og sanglege, og der er lagt op til en festlig fastelavnsfejring.

Grathe
Gudstjenesten med
Ten Sing 7
i Grathe Kirke den 25. september blev
en fantastisk oplevelse, som endte meget stemningsfuldt med, at de unge
mennesker sang velsignelsen, mens de
sammen med menigheden vandrede
ud i tusmørket og sluttede af i en halvcirkel uden for kirkedøren. Rigtig mange havde fundet vej til kirken denne
aften. Tusind tak til Ten Sing 7 for en
forrygende gudstjeneste med optræden, lysshow og fællessang.

Velkommen til adventsog familiegudstjeneste
1. søndag i advent, den 2. december
kl. 14.00.
Efterfølgende kaffebord i Hauge
Forsamlingshus.
Traditionen tro byder vi det nye kirkeår velkommen med en familiegudstjeneste, hvor pastoratets konfirmander
og minikonfirmander medvirker ved
gudstjenesten såvel som ved underholdningen i forsamlingshuset, hvor vi
nyder kaffen med hjemmebagte boller
og lagkage ved de smukt pyntede borde. Arrangementet plejer at slutte ved
16.30-tiden. Alle er velkomne!

Kyndelmissegudstjeneste
søndag den 3. februar kl. 16.00
En af de helligdage, som forsvandt i
forbindelse med Helligdagsreduktionen i 1770, var Kyndelmisse, som fejredes den 2. februar sammen med Maria
Renselse.

Kyndelmisse er en fordanskning af
det latinske missa candelarum, som
betyder lysmesse. Oprindelig var det
dagen, hvor man i katolsk tid indviede
de lys, som skulle bruges i kirken i det
nye år, men man fejrede samtidig, at
der nu var gået fyrre dage efter Jesu
fødsel, således at Maria, Jesu mor, igen
kunne indledes i templet. Efter en barnefødsel betragtedes en kvinde nemlig
iflg. Det Gamle Testamente som uren,
og hun måtte først komme i templet 40
dage efter at have født en søn; 80 dage
efter at have født en datter.
Den kristne kirke kopierede denne
skik, og i Danmark fortsatte traditionen, som i de gamle kirkebøger kaldes Introduktion af barselskvinder,

også efter Reformationen, men nu for
at hædre den ærbare moder. Skikken
blev dog afskaffet ved lov i 1754, men
den holdt sig i mange landsogne langt
op i 1800-tallet.
Det, vi fejrer ved vore dages Kyndelmissegudstjeneste i Grathe Kirke, har
dog hverken noget med indvielse af
vokslys eller introduktion af Jesu moder i templet at gøre. Men vi fryder os
over, at dagene langsomt bliver lysere,
selvom vi sagtens kan have dage med
både sne og tåge først i februar. Lys kan
ingen undvære, og vi fejrer, at Kristus
er verdens lys, men også at han selv
har sagt, at vi er verdens lys.
Kom og vær med til en lysfyldt gudstjeneste. Børnekoret medvirker, og der er
kaffe og en småkage i våbenhuset efter
gudstjenesten.
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Vium
Ny graver

Hej.
Jeg hedder Søren og jeg er den nye graver her ved Vium kirke. Jeg var ansat
her for 5 år siden hvor jeg var her næsten et år sammen med Paul-Erik, og
efter jeg rykkede til Levring mødtes vi
fortsat jævnligt over en kop kaffe på
hinandens kirkegårde.

Jeg har altid haft et særligt forhold til
Vium kirkegård - det er efter min mening en af de smukkeste i det midtjyske og det er en stor fornøjelse at være
tilbage igen, smukkere rammer for graverjobbet findes ikke. Jeg nyder stedet
og ikke mindst måden som kirkegården er indrettet og opbygget på.
Til daglig danner jeg par med Mette,
vi er en sammenbragt familie som ialt
udgør os og 4 børn. Fra årsskiftet flytter vi til vores hus i Kjellerup, det er
noget vi alle ser rigtig meget frem til.
Mvh Søren
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Det nye menighedsråd
i Vium
Menighedsrådsvalget 2018 i Vium er
endt som aftalevalg, da der ved fristens
udløb for indlevering af kandidatlister,
blot var indleveret én liste.
I Menighedsrådet fortsætter Diana
Jensen, Tove Sjørslev, Anne-Marie Broe
og Sanne Børgesen. Carina Hansen
har valgt at træde ud. I stedet har Leif
Pedersen, Vilhelm Skyttes Vej i Hvam
meldt sig som nyt medlem.
Menighedsrådet takker Carina Hansen
for hendes indsats gennem de sidste
2 år. Samtidig byder vi velkommen til
Leif Pedersen, og ser frem til et godt
samarbejde.
Carina Hansen og Dennis Gudiksen har
meldt sig som stedfortrædere i den
kommende 2-årige periode, inden der
igen skal være valg til menighedsrådet
i Vium.
Det nye menighedsråd konstituerer sig
inden 1. søndag i advent. Så snart konstituering foreligger, vil denne blive
opslået på sognets hjemmeside og opslagstavlen i våbenhuset i Vium Kirke.

Julekoncert
Onsdag den 5. december kl. 19.00
I år holder vi en gudstjeneste onsdag
den 5. december, hvor vores dygtige
gospelkor under ledelse af Laila Trier
Hjørnholm vil medvirke. Koret vil være
med til at gøre adventstiden festlig i
Vium Sogn.
Efter gudstjenesten vil vi gå over i
Menighedshuset, hvor vi vil få en
forfriskning og efterfølgende synge
nogle af vores gode advents- og
julesange/salmer.

Nytårsgudstjeneste
Tirsdag den 1. januar kl. 16.00
Efter gudstjenesten den 1. januar vil vi
nyde et glas champagne og et stykke
kransekage og dermed ønske hinanden
et godt nytår og tak for det gamle.

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

Anne-Marie Broe. Tlf. 4118 2726

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
Sekretær
Ellen Margrethe Foged Andersen
Tlf. 2869 0689

Næstformand og kontaktperson
Ruth Jespersen. Tlf. 2255 4202

Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064
Diana Jensen. Tlf. 6170 5660
Leif Pedersen. Tlf. 2937 9768
Tove Sjørslev. Tlf. 2870 6032

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

Menigt medlem

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 Holten-Møller. Tlf. 2199 8355
mail: gravervium@gmail.com

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

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

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 2444 2750

Organist
Vakant

Organist
Vakant

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 30. januar 2019. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Thorning

27. november
2. december
1. søndag i advent.

Grathe

10.30

14.00 Efterflg. kaffebord i Hauge
Forsamlingshus
19.00 Gospel-gudstjeneste, kaffe i
Menighedshuset og Julen Synges
Ind.

5.december
9. december

10.30 Dåb

11. december

19.00 Julekoncert med Viborg Kammerkor med kaffe i
Forsamlingshuset.

16. december

19.30 Natkirke med Xenia

18. december

10.00 Bakkegården

23. december

9.00 Erik Bjørn

24. december

11.00 Børne-julegudstjeneste. 13.30. Julegudstjeneste.

25. december

10.30

26. december
9.00

1. januar

14.00

6. januar

16.15 Julegudstjeneste.

15.00 Julegudstjeneste
9.00

16.00
19.00 Stillegudstjeneste

13. januar

9.00

20. januar

10.30

27. januar

10.30 Dåb.
10.30 MHK Dåb

10.00 Bakkegården
16.00 Kyndelmissegudstj. MHK
Kor medvirker.

3. februar
10. februar

10.30

17. februar

9.00

24. februar

9.00

19.00 Stillegudstjeneste
10.30 Erik Bjørn

26. februar

10.00 Bakkegården

3. marts

13.30 Fastelavns-gudstjeneste + fest i Hallen.

6 marts
26. marts

10.30

10.30 MHK

30. december

29. januar

Vium

19.00 Syng julen ind.

10.30
19.00 Stillegudstjeneste

Bakkegården

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

Dato

Thorning – Grathe – Vium

