Thorning

Grathe

Vium

K i r ke b l a d
Fælles fra sognene

2-4

Præstens side · Skriv din historie · Natkirke
English Service · Julebørnegudstjeneste
Søren Peter Villadsen · Program for Indre Mission
i Thorning · Meddelelse til Thorning, Grathe og Vium
sogne · Lutherarrangementer i pastoratet · Siden sidst

Nyt fra Thorning

5-6

Thorning menighedsråd 2012 - 2016 · Julekoncert
Familiegudstjeneste

Nyt fra Grathe

7-9

4 + 12 år i menighedsrådet · Silkeborgkoret
Juleaftensgudstjeneste · Kyndelmissegudstjeneste
Grathe Kirkes 100-års-dag · Farvel og goddag

Nyt fra Vium

10

Julekoncert · Tak for nu · Julegudstjeneste
Familiegudstjeneste

Kirkelig vejviser

11

Gudstjenesteliste

12

december – januar – februar 2016/17

Præstens side
At fejre
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I slutningen af oktober havde jeg mulighed for at være i Israel. Uden jeg
havde planlagt efter det, faldt det sammen med jødernes Løvhyttefest – også
kaldet Sukkot.
De fejrer festen ved at bygge løvhytter – bestående af et træskelet i haver,
på altaner og tage, beklædt med palmegrene. I denne hytte spiser de så
de foreskrevne religiøse måltider – og
fester og hygger sig til langt ud på natten. Festen skal minde jøderne om den
tid, hvor de vandrede fra Egypten til
Det forjættede Land – de 40 år i ørkenen – at de havde Guds velsignelse og
hjælp, og at de ikke havde et blivende
sted, men måtte bygge små hytter at
overnatte i, inden de skulle videre næste dag.
Udgangen af Egypten er slutningen på
adskillige hundrede års fangenskab
-slaveri.
Allerede i flyet mod Israel så jeg jøder
komme med palmeblade, som de skulle bruge til opbygningen af løvhytten.
Den sidste aften i løvhyttefesten tilbragte jeg i byen Arad, som ligger ca.
25 km vest for Det døde Hav i et ørkenagtigt landskab.
På byens torv var opstillet musikinstrumenter og midt på aftenen startede musikken og en sand folkefest.
Torvet var fuldt af mennesker, som
dansede, sang, tog om hinanden – en
ældre mand stod inde i midten med
Toraen – deres hellige skrift – som han
holdt op, mens sangen tog til. En flok

soldater tilsluttede sig festen, nogle
kravlede op på hinandens skuldre,
mens de svingede det israelske flag –
og sådan fortsatte det i flere timer.
De fejrede en religiøs fest.
Det jødiske folk har betalt dyrt for at
være et folk – det ser ud til, at de fortsat vil betale prisen.
I kristendommen har vi ikke Løvhyttefesten, selv om vi har både påske og
pinse, dog med et kristent fortegn.
Det er snart jul. Vi siger også, at vi skal
fejre jul.
Sådan umiddelbart er der ikke noget,
der tyder på, at vi samles i byerne i pastoratet, med bibelen i midten og danser i flere timer.
Dog - vi har noget at fejre.
Ikke bare et lille barn i en krybbe, lys
og julehygge, men at en frihedsbevægelse uden sidestykke i julen tog sin
begyndelse.
Vi er ikke, som jøderne var i Egypten,
p.t. besat af en anden magt og holdt i
slaveri.
Men hver især er de fleste af os under
pres, som kan opfattes som slaveri – af
hvad? Ja, du ved selv, hvad der er med
til at sætte begrænsninger i dit liv:
Dagligdagens krav, andres forventninger, økonomisk slaveri pga. et forbrug,
der ikke står i rimelig forhold til indtægten, egne urealistiske krav til sig
selv osv. – og i religiøs/eksistentiel
sammenhæng: At man er slave af det
faktum, at man skal dø.
Og måske det værste: At man pga af sin

livsførelse er skilt fra Gud og behøver
en Frelser for at relationen bliver genoprettet.
Da det lille Jesusbarn er blevet voksen,
er ordene i hans første offentlige fremtræden følgende:
Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.
Luk 4,18-19.
Lad os i julen også se det frihedsbudskab – den frihedsbevægelse, som kan
sætte os fri til at være de mennesker,
leve det liv i frihed, som det var tænkt
fra Skaberens hånd.
Vi vil i kirken gøre vort til, at julegudstjenesterne bliver en sand fejring af, at
Kristus kom med friheden til vor jord.
Som der står i sidste strofe af When Israel was in Egypts land:
Oh, let us all from bondage flee,
and let us all in Christ be free.
God og glædelig julefejring!!

Skriv din historie

English Service

Vi genoptager vinterens skriverier
i Blicheregnens Museums kaffestue
i Thorning på følgende tirsdage fra
16.00 til 17.45:
13/12 – 10/1 – 24/1 – 7/2 – 21/2 –
7/3 – 21/3 – 4/4.
Alle er velkommen – der er i forvejen
deltagere fra nabosognene!
Tilmelding ikke nødvendig – sognepræst Jørgen Løvstad kan kontaktes
for yderligere information på 5329
6935 eller Joelo@km.dk

December 14. 7.00 P.M. in The
Church of Thorning.
Everybody is welcome to participate
this service for English spoken citizens in our area. The service contains
hymns, the gospel, worship, prayer
and preaching.
If your own language are different from
English, we hope, that you will contact
us for reading some parts of the gospel
at your language.
Call Rev. Jørgen Løvstad at 5329 6935
or mail: Joelo@km.dk

Natkirke

Julebørnegudstjeneste

18. december holder vi NATKIRKE i
Thorning kirke fra kl. 19.30.
Det sker i samarbejde med årets konfirmander, som selv deltog i et tilsvarende arrangement i Viborg Domkirke
4. november.
Operasanger Anders Hald begynder
Natkirken kl. 19.30 og der vil i løbet af
aftenen derudover være stille musik,
andagt, lystænding, nadver mv.
Natkirken – et godt sted at falde til ro i
en travl tid.

24. December kl. 11.00.
Alle børn og relevante pårørende er
velkommen til børnegudstjeneste I

Thorning Kirke juleaftensdag, d. 24.
december kl. 11.00.
Salmer og prædiken vil være i børnehøjde.

Søren Peter Villadsen
Søren Peter Villadsen, Hinge-Vinderslev har fået embede
som præst pr. 1. december 2016 i Virring-Essenbæk-Årslev
– Hørning pastorat, få km øst for Randers.
Søren Peter Villadsen har ydet 25% bistand til vort pastorat.
Jeg vil på menighedsrådenes vegne benytte anledningen
til at sige Søren Peter Villadsen stor tak for hans indsats til
gudstjenester, både i kirken, på plejehjemmet og for børn,
begravelser/bisættelser og i det kollegiale samarbejde
blandt præsterne i provstiet.
Vi ønsker Søren Peter Villadsen og hans familie alt godt i
det nye embede og er overbeviste om, at det vil blive til stor
glæde for de enkelte sogne.
God vind fremover! Jørgen Løvstad
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Program
for Indre Mission i Thorning.
Hvis andet ikke er nævnt, er møderne i
Thorning Missionshus, Birkevej 10, kl. 19.30

December
1.
Adventsfest ved Erik Bjørn
8.
Bibeltime i hjemmene
15.
Julehygge aften

Januar
Bedeuge: Møde 9. 10. 12. og 13.
19.
Årsmøde
26.	Møde ved missionær Grysbæk
Februar
2.
Bibeltime i hjemmene
9.	En aften med Anette Løvstad
23.
Kredsmøde i Kjellerup

Meddelelse til
Thorning, Grathe
og Vium sogne
Menighedsrådene
ved
Thorning,
Grathe og Vium sogne kan oplyse, at
rådene har indgået en aftale med organist Britta Goddi Sauermilch om, at
hun fratræder sin stilling efter gensidig forståelse mellem parterne.
Britta er således ophørt i sin stilling pr.
1. november 2016.
Thorning menighedsråd
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Lutherarrangementer
i pastoratet
Det er 500 år siden, at Martin Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren
i Wittenberg og startede Reformationen. Det markeres over det ganske
land og også i vore sogne, hvor menighedsrådene indbyder til 4 Lutherarrangementer:
Nytårsmøde i Thorning Forsamlingshus
Tirsdag den 10. januar kl. 19.30
Valgmenighedspræst Johan Chr. Nord
taler over emnet: ”Bevar os, Herre på
dit ord”- Luthers kamp for at rense kristentroen.

Onsdag den 22. februar kl. 19.30 i
Vium Menighedshus
Lutheraften ved Jørgen Løvstad.
Palmesøndag den 9. april kl. 19.30 i
Grathe Kirke
Musikalsk billedfortælling om Martin
Luther - en blanding af koncert, fortælling og billedshow. Søren Voigt Juhl
fortæller og spiller fløjte, og Viola spiller piano.
Sensommermøde den 24. september kl. 14 i Thorning Kirke og Forsamlingshus
Biskop Henrik Stubkjær prædiker og
taler over emnet ”Tanker i et reformationsår”. Mødet arrangeres sammen
med Thorning Foredragsforening.

Siden sidst
Dåb

Thorning Kirke
27.08.2016 K
 onrad Bomholt Højslet
27.08.2016 O
 skar Bomholt Højslet
28.08.2016 J ohanne Stenholt

Bryllup/kirkelig velsignelse

Thorning Kirke
23.07.2016 A
 nnemette Damborg Gormsen og
Jon Hilmarsson Davidsen
27.08.2016 M
 aja Bomholt Højslet og Henrik
Johnny Højslet Madsen
24.09.2016 A
 nne Døssing Andersen og René
Koch Mogensen
Vium Kirke
06.08.2016 J ane Skiffard Jensen og Kasper
Bay
20.08.2016 J ulie Hagel Pedersen og Mads
Faurholt Jensen
20.08.2016 L
 ine Navntoft Hansen og Martin
Armose Bonde Madsen
27.08.2016 B
 irgitte Langhoff Sørensen og
Peter Nielsen

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke
19.07.2016 K
 arl Eigild Høeg Poulsen, Bakkegården Thorning
03.08.2016 H
 enry Bache Andersen, Nykøbing
Mors
04.09.2016 E
 igil Frits Nielsen, Thorning
22.09.2016 F
 anny Lillian Overgaard, Bakkegården, Thorning
27.09.2016 H
 ugo Steinicke, Bakkegården,
Thorning
01.10.2016 I nger Johanne Christensen, Bakkegården, Thorning
25.10.2016 V
 era Bundgaard Ebbesen,
Sjørslev
Vium Kirke
13.07.2016 B
 ent Lysdal Danielsen, Skelhøje
08.08.2016 P
 er Poulsen, Hvam

Thorning
Thorning menighedsråd 2012 - 2016
Tiden er gået hurtig og valgperioden
for det gamle menighedsråd er ved
at være afsluttet. Der var kampvalg i
Thorning sogn for første gang i mange år. Det var med til at sætte ekstra
opmærksomhed på menighedsrådet
og det kirkelige arbejde i sognet. Der
kunne stemmes på 2 lister og af dem
skulle der vælges 6 personer. Valgt
blev Anne Marie Møller, Per Asp, Claus
Poulsen, Jørgen Nielsen, Jørgen Andersen og Eivind Lihn. Efter et år valgte
Jørgen Nielsen at udtræde af rådet og
Ellen Andersen kom med i stedet for. 5
af de 6 medlemmer var nyvalgte. Der
var derfor en hel del at sætte sig ind i
for det nye menighedsråd og der var
opgaver nok at tage fat på.
Vi havde en situation med en præstebolig der stod tom da Tina Frank var
flyttet til Viborg. Vi ville gerne bruge
den tomme bolig til et eller andet. Der
var snak om at leje den ud, (det var vi
meget tæt på), sælge den, lave den om
til herberg eller sognehus. Vi var slet
ikke enige i menighedsrådet om hvad
vi skulle gøre med den tomme bygning.
I dag kan vi heldigvis se at det var meget godt at ingen af tingene blev til noget. Tingene løste sig jo af sig selv. Tina
Frank havde søgt en ny stilling i Balle
sogn og fået den så vi skulle til at søge
efter en ny præst. Valget faldt på Jørgen

Løvstad. Han startede i embedet den 1.
juli 2015 og flyttede ind i præsteboligen umiddelbart efter. Ansættelsen
af Jørgen Løvstad gav også anledning
til at kigge på vores 3 sogns pastorat.
Efter møder med provst og biskop
blev det besluttet at vores nye præst
skal være præst for alle tre sogne og
de 25% bistand fra Hinge-Vinderslev
skulle fordeles mellem alle 3 sogne.
Det har medvirket til at de 3 sogne har
fået et tættere samarbejde som er til
gavn for alle. Vi er glade for samarbejdet med Jørgen Løvstad og glæder os
over den ro det har givet i sognene. Vi
glæder os over den energi Jørgen Løvstad er kommet med og de mange nye
tiltag han har været idemanden bag.
Tak for samarbejdet indtil videre.
Af andre spændende ting kan nævnes
køb af Blichersvej 31, Det gule hus
som i dag huser herberget. Vi er på
nuværende tidspunkt langt fremme
med planerne om at få bygget et nyt
sognehus på grunden, indeholdende
mødesale/konfirmandstue, kontorer
og herberg. Et spændende projekt som

vi håber kan stå færdig i 2017 og som
vil være et stort aktiv for kirkelivet i
sognet.
Der ud over har vi i samarbejde med
kommunen fået nyt tag på Museet.
Kirken er blevet kalket indvendig.
Krypten i kirken er blevet renoveret.
Vi har fået startet et børnekor og salmesang for dagplejebørn.
Der er blevet holdt kirkekoncerter,
foredrag, friluftsgudstjenester, kirkevandringer, spaghettigudstjenester og
meget mere. Alt sammen noget der
skal være med til at styrke kirkelivet
i Thorning sogn. Med til en god kirke
hører også at vi har et vellidt og engageret kirkepersonale. Jeg vil gerne sig
tak til graverne Frank Eskesen og Kaj
Lauritsen, kirkesanger Sidse Tind Ahrenfeldt, organist Britta Sauermilch
og sekretær Jonna Smidth Jensen for
jeres store arbejde og engagement ved
Thorning kirke.
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Thorning
Anne Marie Møller, Claus Poulsen og
Per Asp har valgt at stoppe i menighedsrådet efter denne valgperiode.
Tak for jeres indsats i de sidste 4 år.
Claus Poulsen som kasserer, Anne Marie Møller som kirkeværge og Per Asp
som sekretær og formand for præstegårdsudvalget. I har gjort et kæmpe
stykke arbejde og I har været med til
at det har været en fornøjelse at være
i menighedsrådet. I er kommet med
godt humør og engagement.
Også tak til Ellen Andersen og Jørgen
Andersen for jeres store arbejde. I har
heldigvis valgt at fortsætte i næste
valgperiode hvor vi kan få stort gavn
af jeres erfaring og arbejdsindsats. Ellen Andersen har blandt andet gjort et
kæmpe stykke arbejde i koncert og arrangement udvalget. Jørgen Andersen
har været næstformand og kontaktperson. Som kontaktperson har Jørgen
Andersen haft kontakten til personalet
og det store arbejde omkring ansættelse af nyt personale.
Det nye menighedsråd er fundet. Det
bliver Ditte Jørgensen. Annie Pedersen, Henrik Birkkjær, Ellen Andersen,
Jørgen Andersen og Eivind Lihn der
i de næste 2 år skal udgøre Thorning
menighedsråd. Jeg glæder mig til samarbejdet og er sikker på at vi får det til
at fungere til gavn for kirke og sogn.
Eivind Lihn
Formand for Thorning menighedsråd
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Familiegudstjeneste
Søndag, d. 26. februar
holder vi familiegudstjeneste i Thorning Kirke
kl. 17.00 med efterfølgende tøndeslagning i
anledning af Fastelavn
og med fællesspisning i
Thorning Forsamlingshus.

Julekoncert
Tirsdag den 13. december kl. 19.15
i Thorning Kirke og Forsamlingshus.
Kirkens børnekor indleder koncertaftenen med et stemningsfuldt Luciaoptog, hvorefter duoen Ellen Dahl
Bang og Trine Opsahl optræder med
musikfortællingen ”Legenden om juleroserne”, den svenske nobelpristager
Selma Lagerlöfs gribende legende om
røverfamilien i Göringeskoven. Ellen

Dahl Bang fortæller, og Trine Opsahl
ledsager med harpespil.
Efterfølgende er der det traditionelle
gode kaffebord og hyggeligt samvær i
Thorning Forsamlingshus, hvor Thorning Sangkor vil synge julesange og
-viser, og hvor vi alle kan få rørt stemmebåndene i fællessang. Aftenen er
gratis, og alle er hjerteligt velkomne.

Grathe
4 + 12 år i menighedsrådet

Når jeg skriver således, er det fordi jeg
havde en periode i 1970’erne. Jeg må
sige, at der er en stor forskel fra dengang og til nu.
Generelt har det været meget berigende at være med i menighedsrådsarbejdet. Man kommer i kontakt med
mange mennesker, især da vi nu også
er blevet et tre-sognspastorat, som ser
ud til at fungere rigtig godt. Det var en
god oplevelse at være med til præsteansættelsen. Vi havde mange ansøgere,
men blev hurtigt enige om Jørgen Løvstad. Der har været mange præster ind
over i min tid. De har alle været gode
præster med hver deres forskelligheder. Jeg har haft et godt samarbejde
med dem alle.
Jeg synes, at vi i menighedsrådet har
været med til at præge det kirkelige
liv i sognet med forskellige tiltag. Jeg
tænker her bl.a. på friluftsgudstjeneste i Gråmose og kirkevandringer, nyt-

årskur og kyndelmissegudstjeneste,
kirkekaffe med mere. Det er vigtigt, at
kirken bliver nærværende ude i det almindelige liv.
Der tales nogle gange om, at der skal
fornyelse til omkring gudstjenesten. Vi
har fået ny indgangs- og udgangsbøn
samt korsvar og ny salme i forbindelse
med nadveren. Ellers kan jeg nu bedst
lide, at der er en vis genkendelighed.
For mig giver det tryghed. Nogle af de
gamle salmer håber jeg aldrig forsvinder, selvom der også er godt indhold i
de nye salmer.
Her hos os er det mest almindeligt at
være medlem af folkekirken. Vi kan
være stolte af vores kirke. Den lyser op
i landskabet. Den almindelige holdning
er vel også, at kirken skal være der, når
der er brug for den. Det må jo så være
op til enhver, hvordan man vil bruge
den.
Nu har Grathe kirke snart 100 års jubi-

læum, som skal markeres på en festlig
måde. Der kunne man jo måske granske lidt i fortiden. Man skal kende fortiden for at kunne forme fremtiden.
Der har gennem årene været mange
ildsjæle, som har arbejdet for Grathe
Kirke. Jeg håber, der også vil være det
i fremtiden, så man skal ikke holde sig
tilbage. Nu startes der på en ny valgperiode. Jeg er glad for, at der stadig er
fuldt hold i Grathe. Held og lykke med
det fremtidige arbejde.
Afsluttende siger jeg tak til menighedsrådet og kirkens ansatte for godt samarbejde. Vi vil stadig ses i det kirkelige
liv.
Verner Pedersen
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Grathe
Silkeborgkoret
Vi synger julen ind med Silkeborgkoret
Tirsdag den 6. december kl. 19.00
Vi får besøg af Silkeborgkoret, som
giver julekoncert under ledelse af Malene Rohden. Undervejs vil der også
blive lejlighed til at synge sammen
med koret. Silkeborgkoret er et blandet 4-stemmigt kor, som har eksisteret
siden 1974, og som lægger vægt på at
lade positiv energi og god stemning
forplante sig til musikken. Denne aften
vil koret gøre sit til, at før-julestemingen breder sig. Der er fri entré.
Vel mødt til en festlig aften

Halmballekirkens vægge fungerede fint som buffet efter høstgudstjenesten i Gråmose den 18. september.
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Grathe
Juleaftensgudstjeneste

Grathe Kirkes 100-års-dag
Vi fejrer Grathe Kirkes
100-års-dag
Kristi Himmelfartsdag,
torsdag den 25. maj 2017
kl. 10.30
med festgudstjeneste i kirken og efterfølgende samvær i Hauge Forsamlingshus. Mere herom senere,
men sæt allerede nu kryds
i kalenderen.

Juleaftensgudstjeneste i Grathe
Lørdag den 24. december kl. 13.30
Bemærk venligst tidspunktet!

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 2. februar kl. 19.00
Kom og vær med til en stemningsfuld
gudstjeneste med levende lys. Thorningkoret medvirker under ledelse af
Iben Barnwell. Der er våbenhuskaffe
efter gudstjenesten.

Farvel og goddag
I Grathe Menighedsråd siger vi ved kirkeårets udgang farvel til Verner Pedersen, som har valgt at stoppe efter i denne omgang tre perioder i rådet, heraf
de sidste to som formand. Tak for din
indsats og godt samarbejde gennem
årene Verner! Vi ønsker dig alt godt i
dit otium.

Første søndag i advent kan vi fire ”gengangere” sige goddag og byde velkommen i Grathe Menighedsråd til Sten
Langdahl, Gråmose. Vi glæder os til
samarbejdet med dig i de næste fire år.
Ruth, Margit, Dorte, Inger
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Vium
Julekoncert

Julegudstjeneste

Velkommen til julekoncert i Vium kirke søndag d. 4. december 2016 kl.
19.00.
Julekoncerten er i år lagt i hænderne
på sanger Heidi Lystbech Nørgaard
og pianist Henrik Tjagvad, og vi kan
se frem til et varieret repertoire med
kendte juleklassikere og andre musikalske julegodter.
Henrik Tjagvad startede sit musikalske
virke som 6-årig og er en erfaren pianist, organist og gospelkorleder og har
akkompagneret et utal af kor og solister. Henrik Tjagvad har desuden en
baggrund på teater og musicals, bl.a.
som kapelmester, og optræder som
hyggepianist m.m. Han er for nyligt uddannet organist og underviser nu de
kommende kirkemusikere i rytmisk
klaver på Vestervig kirkemusikskole.

Fredag, d. 16. december kommer
Børnehaven Troldhøj og dagplejebørnene til den traditionsrige julegudstjeneste.
Efterfølgende er der risengrød for dagplejebørnene i Menighedshuset.

Heidi Lystbech Nørgaard har siden
barndommen sunget i kirkekor, rytmisk kor, bands og de seneste 10 år
som kirkesanger i bl.a. Vium og Engesvang kirker. Heidi optræder desuden
som solosanger ved festlige lejligheder
og andre særlige begivenheder.
Kom, når vi slår dørene op til en aften
med smukke toner og ægte juleglæde.

Efter fire gode og spændende år - og
for nogles vedkommende otte år stopper det nuværende menighedsråd.
Vi har haft et godt samarbejde i rådet
gennem alle årene og vil også gerne
benytte anledningen her til at sige tak
til alle lokale og andre, som har bakket op omkring kirkens liv og arrange-

menter. En særlig tak skal der lyde til
de ansatte, som uge efter uge yder en
fantastisk indsats i og for vores kirke,
og som det har været en fornøjelse at
samarbejde med.
Første søndag i advent begynder et
nyt kirkeår - og en ny valgperiode for
menighedsrådet. Vi er rigtig glade for,

Tak for nu
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Familiegudstjeneste

Tirsdag, d. d. 28. februar holder vi
familiegudstjeneste i Vium Kirke
kl. 17.00 med efterfølgende tøndeslagning i anledning af Fastelavn
og med fællesspisning i Menighedshuset.

at der nu er fire nye, der træder ind i
rådet, samt at Tove Sjørslev med sin
erfaring fortsætter i menighedsrådet.
Vi ønsker jer en rigtig god arbejdsperiode og håber, at alle vil bakke op om
det nye menighedsråd og dets arbejde.
/Det afgående menighedsråd

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. 21 51 88 86
mail: jsj@km.dk
Telefonen besvares tirsdage mellem
kl. 9.00-13.00

Thorning Menighedsråd

Grathe Menighedsråd

Vium menighedsråd

Eivind Lihn
Jørgen Andersen
Ellen Andersen
Henrik Birkkjær
Ditte Jørgensen
Annie Pedersen

Ruth Jespersen
Tlf. 86 88 09 37 og 22 55 42 02
Margit Sørensen
Tlf. 86 88 03 12 og 61 78 60 68
Dorte C. Kristiansen
Tlf. 22 46 75 57
Sten Langdahl
Tlf. 40 41 43 65
Inger Michelsen
Tlf. 86 88 84 79 og 22 55 68 04

Formand
Diana Jensen

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
Sidse T. Ahrenfeldt
Tlf. 41 41 65 56
mail: t-ahrenfeldt@hotmail.com

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

Hjælpepræst
Vacant

Organist
Vacant
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

Organist
Vacant

Næstformand
Carina Hansen
Kasserer
Anne-Marie Broe
Kirkeværge og kontaktperson:
Sanne Børgesen

Kirkesanger
Lisbeth Gundtoft. Tlf. 24 44 27 50
Organist
Vacant
Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Det vil fremgå af pastoratets hjemmeside, hvordan de enkelte menighedsråd har konstitueret sig.

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail
og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider.
Deadline til næste blad: 30. januar 2017.
Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Dato

Thorning – Grathe – Vium

Thorning

29. november
4. december

Grathe

9.00

10.30
19.00 Julekoncert

6.december

19.00 Ten Sing 7

Syng julen ind i Grathe Kirke

11. december

10.30

9.00

13. december

19.30 Julekoncert

14.december

19.00 English Service + coffee

16. december

10.00 Troldhøj og dagplejens
julegudstjeneste.

18. december

19.30 Natkirke

20. december

10.00 Bakkegården

24. december Juleaften

11.00 Julebørnegudstjeneste
16.15 Julegudstjeneste

25. 1. Juledag

9.00 Højmesse

26. 2. juledag
1. januar 2017.

9.00
13.30 Julegudstjeneste

15.00 Julegudstjeneste
10.30

10.30 Grathe
14.00 – sammen med menigheden i Grathe

8. januar
10. januar

19.30 Fælles nytårsmøde i Thorning Forsamlingshus med Johan Chr. Nord, Kjellerup
og Omegns valgmenighed

15. januar

10.30

22. januar
29. januar

10.30

31. januar

10.00 Bakkegården

16.00
10.30 Provst Poul Erik Knudsen

9.00 Erik Bjørn

Nytårsmøde

Nytårsmøde

19.00 Stillegudstjeneste

10.30

19.00 Kyndelmisse

5. februar

10.30

12. februar

9.00

19. februar

10.30

22. februar

19.30 L utheraften i Thorning forsamlingshus
med Jørgen Løvstad

26. februar

17.00 Familiegudstjeneste – med fastelavn

28. februar

10.00 Bakkegården
10.30

9.00
10.30

10.30
17.00 Fastelavnsgudstjeneste
14.00

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

2.februar

5. marts

Vium

10.00 Bakkegården

