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Præstens side
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Vi kender det for godt. At noget ikke
dur - at det ikke vil lykkes. At løsningen trækker så meget i langdrag, at den
ikke ventes på længere. At det ender i
lidelse, som smerter, gør ondt, skaber
vantrivsel.
Men at få taget sig sammen til at erklære noget for endelig slut – tage livet
af noget, at det er dødt, ja, det er straks
en hel anden sag.
Mærkværdigvis holder vi mange gange
fast i det kendte, trods det er lidelsesfuldt og dysfunktionelt.
Det kan være ens arbejde, hvor man
slet ikke kan se meningen med noget
som helst, hvor man kører i ring og er
fanget.
Jo, men derfra og så til at sige op, der
kan være langt, fordi… ja, fordi jeg så
bevæger mig ud på noget, jeg endnu
ikke ved, hvad er.
Eller relationer – i vennekredsen eller i
familien, hvor det bare er ulideligt. Andre overskrider mine grænser gang på
gang og efterlader mig trist og ved siden af mig selv, fordi… ja, fordi jeg ikke
tør sige stop, for jeg ved ikke, hvilke reaktioner min udmelding vil bringe. Så
hellere blive i det ulykkelige.
Hvad er det lige, det har med påske at
gøre?
Ikke så lidt!
Ja, det har ikke kun med påsken at
gøre, men med kristendommens inderste væsen.
For kristendommen stopper ikke med,
at det dør – døden overvindes, fordi
der er en opstandelse.
Det gennemgående tema i kristendom-

men er lidelse – død – opstandelse.
Jesus var klar over, hvilken vej han
skulle gå: Via Dolorosa – smertens
vej, som vejen hedder mellem borgen
i Jerusalem og Golgatahøjen, hvor han
blev korsfæstet og siden døde.
Han lufter flere gange for sine disciple,
at han skal gå op til Jerusalem og lide
meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås
ihjel og opstå på den tredje dag.
Disciplene hører det første, men bemærker tilsyneladende ikke ordene
om, at han skal opstå. De forfærdes –
stopper med at lytte, når de hører ”og
slås ihjel”.
Vi er som mennesker fokuseret på livet, men døden på bagsædet er med
som det uundgåelige faktum. Og så
ikke mere.
Disciplene skælder også ud og brokker
sig, fordi de ikke hører det sidste: ”og
opstå på den tredje dag”.
Den, de følger, skal lide – må dø!
Det er ikke hele forløbet!
Jesus skal lide – må dø – men opstår.
Mens Jesus er i dødsriget, som vi bekender hver søndag til gudstjenesten,
sker der ikke noget synligt – fra langfredag til påskemorgen. Men på tredjedagen sker miraklet: Graven er tom
– Jesus er ikke længere blandt de døde.
Døden er overvundet.
Og det er den proces, vi ikke gennemlever, når vi lider og bliver i lidelsen, for
vi tror kun, vi har døden foran os.
Nej, vi må tage livet af det ulidelige,
dysfunktionelle, lidelsesfulde – være i
”dødsriget”, hvor intet sker og alt synes

tabt for tid og evighed, men dog holde
fast i troen på, at efter en tid i ”dødsriget” så kommer opstandelsen i form af
noget nyt og bedre – det gamle er forbi!
Det gælder det ganske almindelige liv,
vi lever hver især på denne jord.
At vi f.eks. siger det arbejde op, vi i den
grad vantrives i – uden på forhånd at
have noget andet – i troen på, at en ny
arbejdssituation opstår.
Opstandelsen er også indeholdt i den
tro, vi i kristendommen har på den
korsfæstede og opstandne Frelser.
Som det kan ses på forsidebilledet,
kommer kvinderne til graven for at
salve Jesu legeme.
Deres erfaring siger dem, at døden altid får det sidste ord.
Men de tog fejl.
De kom til en tom grav. De fandt ikke
den døde derinde.
Den sten, som dækkede indgangen til
graven – den sten som er et symbol på,
at alle muligheder er spærret inde for
evigt, var rullet fra indgangen, så der
var åbent – åbent for liv, nye muligheder, for Guds rige.
Påskens budskab har så vidtrækkende
konsekvenser for vort liv, vor død, og
tankerne om livet derefter.
Påskens budskab: lidelse – død – opstandelse – har også vidtrækkende betydning for os, når det gælder at have
mod til at lade noget dø – for at se livet
opstå på ny.
Tak, o store sejerherre,
tak, o livsens himmelhelt,
som ej døden kunne spærre

Kirkevandring

i det helvedmørke telt!
Tak, fordi at du opstod
og fik døden under fod!
Ingen tunge kan den glæde
med tilbørlig lov udkvæde.
2. vers af DDS 227 Som den gyldne sol
frembryder af Thomas Kingo.
Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden.
Glædelig påske!
Jørgen Løvstad

Nye frivillige
8. december havde vi indbudt til at
melde sig som frivillig eller være med
i Kirkens venner.
Der mødte 7 op og siden er et par stykker kommet til.
Og de har været
i gang – både til
spaghettigudstjenesten 13. december, Natkirken 18. december
og i fabrikationen
af de små ikoner,
som familierne
fik med hjem til
julegudstjenesterne.
Der er stadig
plads til flere frivillige – blot kontakt præsten.

Gå med på den gamle
kirkevej over heden mellem
Thorning og Karup

Kirkevandring 2. Pinsedag den 16.
maj kl. 9.00
Som i de foregående år indbydes Thorning- Grathe - Vium sognes beboere til
kirkevandringen, som i år begynder i
Thorning Kirke med morgensang og et
ord med på vejen.
Fra Reformationen og til 1765, da kolonisterne på Alheden fik deres kirke
i Frederiks var Karup Sogn anneks til
Thorning, hvor præsten boede. Når
der skulle holdes gudstjeneste i Karup,
vandrede han over Aarestrup og Karup
hede ad den gamle vej, der i dag danner
skel mellem Karup og Frederiks sogne.
Denne dag følger vi i hans fodspor.
Efter andagten i Thorning Kirke køres
vi i bus til Bødkersmindevej 20, hvorfra vandringen begynder. Vi passerer

sydspidsen af Ulvedal plantage, raster
ved Tinghøj ca. 10.15, går videre mod
Hornshøj og kommer ad Alskovvej til
Vallerbækvej. Ved Aaresvad å går vi
gennem anlægget i Karup til Karup
Mølle ved den genoprettede å og videre ad Kildevej til Helligkilden for så
at slutte ved Karup Kirke, engang munkenes pragtfulde kirke med et spir, der
kunne ses milevidt udover det dengang træløse landskab. Forventet ankomst ca. 12.15. I Karup Kirke holdes
andagt, og derefter spiser vi frokost i
Karup Sognegård. KL. 13.15 kører bussen os tilbage til Thorning Kirke med
forventet ankomst ca. kl. 13.30.
Vandreturen er på 7 ½ km og foregår
på grusvej, skovvej og asfaltvej. Skulle
nogen kun ønske at deltage i Karup
er der mulighed for det. Henvendelse
herom til Eivind Lihn.
Fællesudvalget håber på godt fremmøde til denne spændende vandring.
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Program

Langfredag

– dagen, hvor tiden stod stille

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

Pastoratet holder en stillegudstjeneste
i Grathe Kirke langfredag, d. 25. april kl
19.00, hvor vi gennem tekster, salmer
og stilhed prøver at ramme atmosfæren mellem korsfæstelsen og opstandelsen. Varighed ca. 1 time.

Marts
Onsdag d. 2.

kl 19 Samfundsmøde i Karup
ved Per Weber.
Torsdag d. 10. Ordet & Israel.
Torsdag d. 17. Forårsmøde i Thorning, Jørgen
Løvstad og Hedenstedkoret.
Torsdag d. 31. Bibeltime i hjemmene.

Babysalmesang i gang igen
Kl. 9.30 mandag, d. 22. februar startede
babysalmesang
op igen i Vium kirke og Sognehus.

Mød op på mandage 9.30. Vil du have
yderlige informationer kan du ringe til
instruktøren Heidi Nørgaard på 2859
6007.

Sorggrupper
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Sognene i Ikast-Brande provsti er gået
sammen om at oprette sorggrupper
som et tilbud til alle, som kæmper
med sorgen og savnet. Grupperne har
en leder, og ellers er
det et møde mellem
mennesker, som har
sorg og tab inde på

livet. I kirkerne er der kort med telefonnr og adresser på de præster og
medarbejdere, der arbejder med de
enkelte sorggrupper for voksne og
for børn og voksne,
der har mistet forældre eller søskende.

April
Torsdag d. 7.
Torsdag d. 14.
Torsdag d. 21.
Torsdag d 28.
Maj
Tirsdag d. 3.

Krista R. Bellows.
Bibeltime i hjemmene.
Møde ved Bent Hedemand.
Soldatervennerfest ved Bjarke
Friis.

Danmissionens Årsmøde,
Birgit Bønlykke.
Torsdag d. 19. Bibeltime i hjemmene.
Torsdag d. 26. Fællesaften med KFUM
KFUK, spisning kl 18.

Juni
Torsdag d. 2. Møde ved Preben Sørensen.

&

Årets konfirmander
i Thorning-Grathe-Vium pastorat.

Grathe Kirke, Bededag, søndag, d. 22. april
kl 10.00.
Mikkel Ganzhorn Bialazka Lauritsen,
Karolinelundsvej 8, Gjern
Henrik Hansen, Sortenborgvej 39, Silkeborg
Niklas Haun Pedersen,
Skævtoften 6, Silkeborg
Nicholas Nordkvist Krogsgaard Petersen,
Trehøjevej 45, Fårvang
Daniel Kjær Dyhl Knudsen, Søndergade 66
Cecilie Merete Fog- Jørgensen,
Padborgvej 13, Silkeborg
Stefani Dahl Lauridsen, Bøgedal 51, Ans
Magnus Løntoft Evers,
Frederiksdalvej 38, Silkeborg
Grathe Kirke, søndag d. 1. maj kl. 9.30
Liv Gejlka Langdahl, Kong Knaps Vej 20
Emilie Schou Østergaard, Påruphøjvej 1

Vium Kirke, søndag d. 1. maj kl. 11.00
Anastasia Lizette E Kristensen, Thybovej 15A
Daniel Sehested Jacobsen,
Søren Kannes Vej 25
Emma Sønderby Kristensen,
Kongemosevej 11
Jesper Dam, Søren Kannes Vej 8
Maria Weng Nørskov Johansen,
Hornskovvej 15
Martin Sigaard Pedersen, Krogsgårdsvej 28
Thorning Kirke, søndag d. 8.maj kl. 9.00
Caroline Lindrup Nielsen, Tørrepladsen 57
Cille Schmidt Buchvard Kiib,
Bødkersmindevej 2A
Emilie Futterup Pedersen,
Kong Valdemars Vej 41
Mads Skovgaard Lauritsen, Sangildvej 43
Mathias Bräuner Brøsted Rasmussen,
Østermarksvej 8

Mathilde Rosenvinge Beier,
Bødkersmindevej 17
Matthias Venner Birkkjær Pedersen,
Vestergade 24
Maya Nygaard Rahr, Højgårdsvej 1
Maya Vang Aagaard Pedersen,
Smedebakken 14
Mike Engelbrechtsen, Blichersvej 14
Oliver Engelbrechtsen, Blichersvej 14
Rasmus Kielsholm, Ravnholtvej 14
Rasmus Nødskov Larsen, Thybovej 22
Rasmus Bech Ditlevsen, Skovvej 69,
Rikke Kjær Jeppesen, Arildsvej 26
Sarah Klöcker Bøgild, Skovvej 80
Signe Nyrup Mogensen, Ulrøgelvej 3
Valdemar Märcher, Kong Valdemars Vej 35
Winnie Lykke Lajgaard, Skovvej 3

Thorning Kirke, søndag d. 8.maj kl. 11.00
Aksel Holm Juel Nielsen, Bødkersmindevej 16
Alexander Hemmingsen, Mellemvej 2
Andreas Nørskov Lyngsøe,
Kong Valdemars Vej 31
Casper Kirkegaard Larsen, Møllevej 20
Cecilie Damgaard Jørgensen, Møllevej 10
Eline Duelund Esbensen, Grågårdevej 8
Frederik Hvam Nielsen, Stendalvej 5
Julie Ravn, Kong Valdemars vej 11
Karen Gjedde Andersen, Smedebakken 22
Laura Stenvang Lundgaard, Lundgårde 4
Marcus Bisgaard Thomassen, Sangildvej 24
Maria Døssing Nielsen, Tørrepladsen 39
Mathias Østergaard Pedersen, Tingvej 3
Oliver Isgreen Simonsen, Arildsvej 1
Sebastian Kailash Christensen,
Sv. Grathes Vej 1

Siden sidst
Dåb

Thorning Kirke
29.11.15 Lukas Nørgaard Espersen
03.01.16 Buster Hørup Pedersen
Ingen dåb i Grathe og Vium

Bryllup/kirkelig velsignelse
Ingen i pastoratets kirker siden sidst..

Døde/begravede/bisatte
Grathe Kirke
27.11.15 Ejner Andreas T. Aschlund
Thorning Kirke
20.11.15 Else Sørensen Stordal
21.11.15 Vera Dyreborg Nielsen
29.11.15 Agnethe Sofie Kristensen
08.12.15 Per Jørgensen
06.01.16 Sofie Helene Mouritzen
15.01.16 Karen Christensen
23.01.16 Ester Britta Sørensen
Vium Kirke
25.11.15 Raymond Noel Murphy

Hvor der ikke er angivet noget bynavn, er det
8620 Kjellerup
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Thorning
Thorning Kirke taget i brug igen…
efter kalkning ved festgudstjeneste søndag den 7. februar
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I januar måned har kirken været lukket, fordi en længe tiltrængt kalkning
af kirkerummet er blevet foretaget. 4.
januar blev tavlerne på væggene taget
ned. Alter, døbefont,
prædikestol og orgel
blev forsvarligt pakket ind, og bænke og
gulv blev dækket til.
Det er murerfirmaet
Jørgen Brødløs, der på
bedste vis har stået for
opgaven med at kalke
kirken.
I Kirkeprotokollen kan
læses, at i år 1981 er
skib og kor under totalistandsættelse
i forbindelse med opsætning af nyt
orgel. Det blev taget i brug den 7. juli
1981 med Edith Bertelsen som orga-

nist. Kirkens loft og
bænke blev dette år
malet, og væggene i
skib og kor afvasket og
kalket. Bag orglet var
oprindeligt fra 1743
2 vinduer, hvoraf det
ene var muret til. Dette blev igen åbnet, og
det andet blev muret
til. Under afvaskningen af kirkerummet i 2016 kunne også over våbenhusdøren ses spor af bue fra 1743, da
herremanden på Neder Kjærsholm, Janus Friedenreich og hans hustru Anne
Margrethe Linde forlængede kirkens vestlige ende og lod bygge
styltetårnet. Der ses
også på sydmuren
spor af vinduerne og
en gammel døråbning.
Ved afvaskningen af
den gamle kalk sås
også revner i murene i
det nordvestre hjørne
af kirken og i korets
nordøstre og sydøstre hjørner. Disse
revner er nu repareret. Efter at det store gamle ahorntræ ved korgavlen blev
fældet, er der forhåbentlig sat en stop-

per for yderligere belastning af murværket.
Kirkerummets vægge
lyser nu smukt hvide.
De tidligere altertavler, bronzekorset ved
korbuen, præstetavlen
og nummertavlerne
er på plads, og kirken
rengjort. Den smukke
alterdug med kniplingerne er blevet
vasket og stivet og lagt på nyt bordfilt.
Det har været et stort arbejde, men
menigheden kan nu i årene fremover
glæde sig over vor smukke kirke, som
i dagens anledning var pyntet. Efter
gudstjenesten samledes man til kirkekaffe i våbenhuset.
EA

Thorning
Møde for menigheden
Thorning Menighedsråd afholder det
årlige møde for menigheden torsdag
den 3. marts kl. 18 i Thorning forsamlingshus.
Menighedsrådet vil på mødet fortælle
om året der er gået og ikke mindst fortælle om fremtidlige planer. Og der er
specielt to opgaver som springer i øjnene denne gang.
1. 2016 er valgår hvor der 13. september skal være opstillingsmøde
til det nye menighedsråd. Vi vil
berøre valget og blandt andet vise
en lille film som giver et realistisk
billede af hvad det kræver at sidde i et menighedsråd.
2. Derudover håber vi på mødet at
kunne præsentere de første skitser og tegninger til det nye sog-

nehus. Sognehuset skal bygges
der hvor Herberget ligger i dag og
skal indeholde konfirmandstue,
præstekontor, herberg med køkken og bade/toilet faciliteter. Et
spændende projekt som man kan
få stor glæde af i byen.
Alle er meget velkomne til mødet hvor
der vil være mulighed for at få et indblik i menighedsrådsarbejdet, stille
spørgsmål og komme med kommentarer.
Menighedsrådet vil være vært for aftensmad. Nærmere om tilmelding og
program vil blive annonceret i Kjellerup Tidende i ugerne op til mødet.

Forårskoncert i
Thorning Kirke
Tirsdag, d. 10. maj kl 19.30 er der
forårskoncert i Thorning Kirke. Vi byder på et festligt program, der endnu
ikke er helt færdig til offentliggørelse.
Programmet vil blive annonceret i
dagspressen, når vi nærmer os dagen.

Thorning Menighedsråd
Eivind Lihn

Spaghetti-gudstjeneste
6. marts 16.30 i Thorning Kirke.
Alle børn og familier skal være velkomne til spaghettigudstjeneste søndag, d.
6. marts kl 16.30.
Budskabet i kirken er i børneøjenhøjde

og menuen i forsamlingshuset for alle
aldre.
Kom og lad os gentage successen fra
13. december.
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Grathe
Menighedsrådsvalget
nærmer sig …
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Til efteråret skal der være valg til Menighedsrådet, derfor denne lille opfordring.
Vi mangler kandidater til at stille op,
da ikke alle i det nuværende menighedsråd ønsker at genopstille. Derfor
opfordrer vi alle i Grathe sogn til at
tænke over, om det ikke var noget for
dem.
Hvad er menighedsrådsarbejde?….
Nej, det er ikke en kaffeklub… Ja, vi
drikker kaffe!
Er vi en speciel type mennesker, der
sidder i rådet? Nej, vi er helt almindelige folk, der skal afspejle hele menigheden i det sogn, som vi er valgte repræsentanter for.
Hvad er det så vi laver? Rådets fornemste opgave er at sikre kirkens liv og
vækst i sognet, dvs. vi skal skabe gode
rammer for præstens og de ansattes
arbejde og medvirke til også at styrke
det folkelige fællesskab i kirken. Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkebetjeningen, og derfor er der nogle
lovpligtige ting, vi skal beskæftige os
med. Som alle andre arbejdsgivere skal
vi tage hånd om APV, MUS-samtaler,
ansættelser, samarbejde m.m. Ligeledes er der en del arbejde omkring kirkegården, ikke praktisk, men kontorar-

bejde, fx med gravstedsregistrering. Vi
sidder med ansvaret for kirkens drift
og dermed også med kirkens regnskaber og budgetter. Vi er med til at planlægge kirkens arrangementer og også
til at løfte de praktiske opgaver ved
dem. Vi samarbejder med pastoratets
to andre sogne, Thorning og Vium, om
fx kirkebetjening, gudstjenestefordeling og fælles arrangementer, der kan
styrke det kirkelige fælleskab mellem
sognene.
Menighedsrådet vælges for en periode
på fire år. I det nuværende råd holder
vi omkring 8 møder om året. Selvom vi
er et lille sogn, anser vi det som vigtigt
fortsat at have et selvstændigt menighedsråd - men det kræver, at nye kræfter stiller op. Var det noget for dig… så
kom frisk ;-)
DK

Ny alterkalk
På mødet i nov. 2015 besluttede menighedsrådet at anskaffe en ny lille alterkalk, som skal bruges sammen med
den oprindelige kalk fra kirkens indvielse i 1917. I dag deltager også børn i
nadveren, og det er vigtigt, at alle kan
være med, selvom man måske ikke
bryder sig om vin. Der kan også være
nadvergæster, som fx på grund af medicin ikke kan tåle alkohol. Dette løser
vi efter Jørgen Løvstads opfordring på
den måde, at der fremover er druesaft
i den lille kalk. Ved indvielsen af nadveren vil man se, at præsten holder en
kalk i hver hånd, ligesom han også gør
det, når han skænker til nadverdeltagerne. Hvis man ønsker druesaft i stedet for vin, giver man bare præsten et
lille nik mod den lille kalk, så skænker
han af den.
Den nye kalk, der blev taget i brug ved
gudstjenesten 2. juledag, er fremstillet af pletsølv med indvendig forgyldt
kumme, og vi synes, at den passer
smukt sammen med kirkens oprindelige kalk.
IM

Grathe

Vium

Forårskoncert
Ten Sing 7 fra Kjellerup underholder
Tirsdag d. 15. marts kl 19.30.
Ten Sing 7har fået sit navn, fordi den
blev oprettet af de 7 KFUM & KFUKforeninger der var i Kjellerup kommune for 23 år siden. Den dag i dag
summer gruppen af aktiviteter og kan
prale med at være helt op til 30 deltagere, når gruppen mødes hver tirsdag i
Hørup Kirkecenter.

En præst udtaler:
- Det giver en
helt særlig
form for trovæ rd i g h e d ,
når andre unge eller nogen, der måske
er lidt ældre end konfirmanderne, kan
vise, hvordan tro og kirke kan give mening for dem. Også det, at konfirmanderne oplever, at man kan have liv og
glade dage i kirkerummet, og at gode
venskaber kan være knyttet til og opstå
omkring kirken, er uvurderligt.
Ifølge leder John Hjelmer Nielsen er
det op mod 80 % af alle Ten Singer i
Ten Sing 7, der kommer fra konfirmandholdene, og her finder gruppen
en vigtig årsag til deres flotte medlemstal.
Der er fri entre til koncerten
Menighedsrådet.

Indsamling

Spaghettigudstjenester
og babysalmesang?
På mødet i januar diskuterede vi,
hvorvidt der er behov for at afholde
spaghettigudstjenester i Grathe Sogn.
Menighedsrådet har den holdning, at
pastoratets tre sogne gerne må tilbyde
forskellige aktiviteter alt efter menighedernes sammensætning, og eftersom vi p.t. har forholdsvis få børnefamilier i Grathe Sogn, overlader vi gerne
børnesalmesang og spaghettigudstjenesterne til Vium og Thorning, hvor
der er flest børn. Samtidig opfordrer vi
vore børnefamilier til at benytte sig af
tilbuddene der - vi ved, at de vil være
meget velkomne. Til gengæld håber vi,
at menighederne i Vium og Thorning
bakker op om nogle af vore tiltag, fx
kyndelmisse- og stillegudstjenester.
IM

Søndag den 13. marts er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
I år er temaet Del med verdens fattigste kvinder.
Vi mangler indsamlere som vil gå denne søndag, mellem
kl 10.00 og 12.00.
Hvis nogen har lyst kontakt Tove
Sjørslev på tlf 2870 6032.
Sidste år blev der indsamlet 14 mio.
kroner på landsplan til kvinder i verdens fattigste lande.

Gospelkoncert

Palmesøndag, den 20. marts kl. 16.00.
Det er efterhånden blevet en tradition, at påsken i Vium Kirke indledes
på festlig vis, med en gospelkoncert.
Vium gospelkor har efterhånden eksisteret i 7 år, og vi en forsamling af
sangglade mennesker, som mødes 810 gange om året, hvor vi under Laila
Trier Hjønholms kyndige ledelse øver,
drikker kaffe og i det hele taget har
det dejligt sammen. To gange om året
holder vi så en koncert i forbindelse
med en gudstjeneste kirken. Det plejer
at være en god oplevelse, og koret nyder ihvertfald at få lov til at dele vores
sangglæde med menigheden.
Så kom og vær med til en gudstjeneste,
hvor det er glad musik der er i højsædet.
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Vium
Påskebespisning
i Vium
Skærtorsdag den 24. marts.
Efter gudstjenesten i Vium Kirke kl. 17
synes vi, at det vil give god mening, at
vi også efter gudstjenesten samles om
et påskemåltid.
Vi serverer lammesteg med tilbehør,
men for at have lidt styr på hvor meget
mad vi skal lave, vil vi gerne have en tilmelding senest den 18. marts til Jørgen
Løvstad på enten telefon: 53 29 69 35
( gerne SMS) eller mail: joelo@km.dk
Pris: voksne 25kr. Ukonfirmerede
børn spiser med gratis.
Vi glæder os til at byde jer vel
kommen,til dette for os nye tiltag, og
håber at der er mange der har lyst til
at tilbringe et par rare timer sammen.
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Tante Andante!

Pilgrimsvandring

Torsdag den 21. april kl. 17.00
I Vium Kirke.
Vi er så heldige at få besøg af Tante Andante til vores næste spaghettigudstjeneste.
Og hvem er denne tante så? Det er en
musik/teatertrup, som er hjemmehørende i Lemvig og som har deres baggrund i KFUM/KFUK.
De er fulde af skæg, sjov og ballade,
og ud over at tage ud med deres forestillinger, har de et helt fantastisk hus
i Lemvig, som er et besøg værd, hvis I
som børnefamilie skulle komme på de
kanter. Kik evt. på www.tanteandantelemvig.dk
Efter forestillingen er der som sædvanlig fællesspisning i menighedshuset.

Fredag den 22. april, St. Bededag: Pilgrimmenes Dag
Efter højmessen kl 10.30 i Vium Kirke
er der pilgrimsvandring.
Vi starter med at køre til rastepladsen
i Ulvedal Plantage, hvor der er en ca. 8
km lang pilgrimsvandring.
Fra rastepladsen søger vi sydpå til
Ulvedalen og følger denne flotte dal
vestpå.
På turen rundt i plantagen kommer
vi også forbi den store langdysse Jens
Langknivs Hule.
Medbring frokost.
Alle er velkomne til at vandre med. Arrangør: Viborg Pilgrimscentrum.

Sommerudflugt
onsdag den 15. juni.
Seniorklubben og Menighedrådet inviterer til den årlige sommerudflugt.
Turen er endnu ikke helt planlagt i detaljer, men noget ligger fast.
Turen går til Glud Museem, som ligger
på Juelsmindehalvøen. Det er et landsbymuseum, med 14 historiske bygninger samt en udstillingshal med landbrugshåndværk m.m. Du kan se mere
om stedet på www.gludmuseum.dk.
Efter en rundvisnig her, skal vil selvfølgelig have noget at spise, og på vej

hjemad regner vi med at skulle drikke
vores medbragte kaffe på Ejer Bavnehøj. Det er som tidligere år Ansbussen
der skal køre for os.
Der er afgang fra Vium kl. 8.30 og fra
Hvam kl. 8.40, vi forventer at være
hjemme mellem 17.30 og 18.00.
Pris pr. deltager 250,00 kr.
Tilmelding senest den 8. juni til
Anny, tlf. 86 66 77 13 eller
Susanne, tlf. 29 62 96 15.

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

Jørgen Løvstad, Sognepræst
Blichersvej 32, Thorning
Tlf. 86 88 00 02 eller 53 29 69 35
mail: joelo@km.dk

Blichersvej 32, Thorning,
8620 Kjellerup

Jonna Schmidt Jensen
Tlf. 86 88 00 02
mail: jsj@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9.00-13.00

Thorning Menighedsråd

Grathe Menighedsråd

Vium menighedsråd

Formand
Ejvind Lihn. Tlf. 51 74 30 67

Formand
Verner Hansen Pedersen,
Tlf. 41 58 91 28

Formand
Jens Kristian Lund Jensen
Tlf. 26 62 31 42

Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen
Tlf. 86 88 03 12. Tlf. 61 78 60 68

Kirkeværge
Susanne Axelsen. Tlf. 86 66 79 63

Søren Peter Villadsen, Hjælpepræst
Ugelbølle ved Rønde
Tlf. 86 88 60 05 eller 30 24 15 58
mail: spv@km.dk

Kirkeværge
Anne Marie Møller. Tlf. 86 88 09 35
Kasserer
Claus Poulsen. Tlf. 20 29 06 55
Regnskabsfører for
Thorning og Grathe
Mie Jensen LMO. Tlf. 87 28 17 36

Kasserer
Inger Michelsen
Tlf. 86 88 84 79

Kasserer
Egon Kristensen. Tlf. 30 26 79 94
Regnskabsfører
Anker Tang Sørensen. Tlf. 86 88 15 56

Ansatte ved Thorning Kirke

Ansatte ved Grathe Kirke

Ansatte ved Vium Kirke

Graver
Kaj Lauritsen. Tlf. 21 22 55 07
mail: graver.thorning@gmail.com

Graver
Søs Lauritsen
Tlf. 86 88 09 46 - 24 61 58 89

Graver
Paul Erik Tækker. Tlf. 26 50 24 04

Kirkesanger
Tove Moody Henriksen
Tlf. 96 60 61 07. Tlf. 25 48 72 01
mail: moodyhenriksen@gmail.com

Kirkesanger
Peter Kildedal. Tlf. 20 27 72 51
mail: pkildedal@email.com

Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com
Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 24 44 27 50
Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com
Hjemmeside: www.viumkirke.dk
Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail
og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider.
Deadline til næste blad: 30. april 2016.
Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Dato
6. marts
13. marts
15. marts
20. marts Palmesøndag
24. marts Skærtorsdag.
25. marts Langfredag.
27. marts Påskedag
28. marts 2. Påskedag
29. Marts
3. april
10. april
14. april
17. april
21. april

22. april Bededag
24. april
26. april
1. maj
5. maj Kr. Himmelfartsdag
8. maj
10. maj
15. maj Pinsedag
16. maj 2.Pinsedag
22. maj
29. maj
31. maj

Thorning

Thorning – Grathe – Vium
Grathe

Vium

16.30 Spagettigudstjeneste
10.30 Dåb. Kirkekoret medvirker
14.00 Højmesse SPV
Folkekirkens Nødhjælp Indsamling. (K)
19.30 Forårskoncert med Ten Sing 7.
10.30
16.00 Gospelgudstjeneste
10.30
17.30 Nadvergudstjeneste
+ fælles måltid.
19.00 Stillegudstjeneste
10.30
14.00 (K)
9.00 Højmesse
9.00 SPV
10.00 Bakkegården
19.00 Kirkekoret medvirker
10.30
17.00 fyraftensgudstjeneste. Efterfølgende info om konfirmationen 2016.
10.30 Dåb SPV
17.00
Spaghettigudstjeneste
med Tante Andante
10.00
10.30 med efterfølgende
Konfirmation v. Lars Morthorst
Pilgrimsvandring.
19.00
14.00 (K)
10.00 Bakkegården.
9.30 Konfirmation
11.00 Konfirmation
9.00
10.30
9.00 og 11.00 Konfirmation
19.30 Forårskoncert
10.30
9.00 Kirkevandring
10.30
9.00
10.30 Kirkekoret medvirker
10.00 Bakkegården

SPV er Søren Peter Villadsen. De andre gudstjenester varetages af sognepræst Jørgen Løvstad. (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten.
Husk! – det er muligt at benytte kirkebilen – blot ring til Thorning Taxi & Turist, Tlf. 86 88 01 75 senest dagen før.

gdgruppen.dk • 86623321

Gudstjenesteplan for

