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Præstens side
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Det uforudsete er over os.
Det, vi havde hørt om kunne ske, er
sket.
Vi gik ellers lige her og troede, at det
hele kørte efter den plan, vi som samfund og som individuelle mennesker
havde lagt, og så kommer sådan et
uvæsen som én virus – endda en ustyrlig en af slagsen – foreløbig i hvert fald,
selv om klodens klogeste hoveder gør
deres til at finde både behandling og
vaccine mod den.
Og det værste er næsten, at vi ikke
kan sende regningen eller klagen noget steds hen. Den er bare kommet, og
for en sikkerheds skyld har sundhedsmyndighederne og regeringen valgt at
lukke landet delvist ned – ligesom så
mange andre lande i verden.
Det er svært for mange.
Vore tanker og bønner angår især de,
der er meget syge af Covid 19, de efterladte til de, som er døde af sygdommen
og måske har haft meget begrænset
kontakt til de syge og tilmed skulle
igennem en begravelse eller bisættelse, som kun var en brøkdel af, hvad vi
normalt forbinder med en sådan kirkelig handling.
Men også alle de ensomme og de, der
måske på grund af demens ikke er
helt klar over, hvorfor deres kære ikke
kommer og besøger dem. Heldigvis gøres der, hvad der kan gøres fra personale og gennem de digitale medier.
Og alle de, der er vant til at færdes i det
pulserende liv på efterskoler, cafeer, festivals, store sportsbegivenheder – ja,
det er en firhjulsopbremsning, der vil

noget.
Jeg har før i disse spalter omtalt begrebet resiliens.
Her er, hvad denstoredanske.dk bl.a.
skriver:
resiliens, psykologisk begreb om en
særlig modstandskraft, der gør, at nogle
mennesker klarer sig godt på trods af,
at deres livsbetingelser udgør en risiko
for at udvikle fx psykiske skader.
Det synes, som om nogle fra Guds hånd
er udstyret med en højere grad af resiliens – også til at håndtere de ændrede
forhold, som hele den nuværende situation har af affødt.
Hvad så med alle os, der måske ikke
lige har fået den gave med?
Det vi bl.a. kan lære af denne situation,
er at forberede os på det næste, som
hænder os. Det kan være hele klodens
befolkning, vort eget lands befolkning,
vor slægt – dig og mig.
På russisk bruges ordet MIR for fred.
De opfatter ikke begrebet fred som en
på alle måder fredfyldt tilstand, hvor
alt ånder fred og idyl, men en tid, hvor
der ikke er ufred, og hvor man opruster til næste angreb – måske ikke en
intensiv forberedelse, men alligevel.
Det sidder i baghovedet, at en fredelig
tilstand ikke er permanent, lige såvel
som en ufredelig eller kaotisk tilstand
heller ikke er det. Derfor bruger vi
også ordet krise – det kan gå begge
veje – både godt og skidt.
At beskæftige sig med kristendom,
med bibel, bøn, kirkegang som fællesskab med både mennesker og Fader,
Søn og Helligånd, er at blive mindet om

livets skrøbelighed, foranderlighed,
magtesløshed, mulighed – og dødens
vished.
Det er aldrig for sent gøre sit til at blive
forankret i kristendommen – i tanke,
sind og ånd. Det opbygger én helt anderledes at begynde dagen med at
læse bare et enkelt vers i sin bibel og
måske en bøn i sin salmebog.
Jeg er faktisk imponeret af, at så mange
mennesker kan tage så mange – ofte
negative – nyheder ind fra tidlig morgen til sen aften uden at bryde helt
sammen. Det må kræve en utrolig
stærk psyke.
Derfor har Fællessang med Phillip Faber kronede dage – også rigtig mange
af landets kirkers videogudstjenester
+ andre musikalske og teologiske indslag har en vis afsætning.
At man også selv formår at søge til kilden, hvorfra livet springer, opleves i
gode og trange tider som en stor tryghed.
I fredstid bærer vi mennesker kirkens
og det enkelte menneskes ritualer. Du
kender ritualerne til gudstjenesterne –
du har måske dine egne ritualer for din
”gudstjeneste” i hjemmet.
I krisetider bærer ritualerne os – de er
indarbejdede i vores rygmarv og bærer
os trods en massiv negativ påvirkning.
At vi bliver båret, kan betyde, at vi ikke
gribes af panik, men holder hovedet
koldt og hjertet varmt og handler konstruktivt i situationen.
At være kristen er at tilhøre et andet
rige end det vi umiddelbart kan se:
At være et Guds barn er at hvile trygt i

Konfirmationer 2020
Guds almægtige hænder – også selvom
døden er i sigte og en påtrængende
mulighed.
Som din præst kan jeg kun opfordre
dig til søge Guds Rige. Der er et væld
af skriftsteder, man hver dag kan have
som det bærende i sin bevidsthed. I
skrivende stund, d. 4. maj er det på
Thorning-Grathe-Viums Facebookside:
Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig
mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal
gøre jer frie.« Joh 8, 31.

Siden sidst

Egentlig havde vi planlagt konfirmationerne i maj, hvilket også fremgik af
forrige kirkeblad. Pga. Coronakrisen
måtte vi udsætte konfirmationerne –
og det gjorde vi – lige lovlig optimistisk
til juni.
Desværre er det næppe muligt at afholde den planlagte konfirmation i Vium
6. juni. Hvorvidt der er konfirmation i
Grathe 7. juni, må I holde jer orienteret
om i dagspressen. Sandsynligvis bliver det muligt med konfirmationerne
i Thorning, d. 13. juni kl 9.00 og 11.00.
Endvidere har vi afsat datoer i septem-

ber for konfirmationer, som ikke bliver
afholdt før sommerferien.
Afhængig af retningslinjerne fra myndighederne kan det være nødvendigt
at afholde flere konfirmationer samme
dag – evt. flytte til andre datoer.
Jeg skal selvfølgelig dybt beklage forholdene, men har desværre ikke jordisk mulighed for at ændre på situationen.
Hold jer orienteret på kirkerens hjemmeside, kirkernes Facebookside og i et
vist omfang dagspressen.
Jørgen Løvstad

Dåb

Kirkerne åbne fra 18. maj

Vielser

Som bekendt fra statsministeren, er
kirkerne nu åbne igen fra 18. maj. I
skrivende stund – mandag d. 11. maj
kl 9.00 har vi ikke modtaget nogle retningslinjer for gudstjenester og øvrige

Thorning Kirke
16.02.2020 Charlie Dahl Rask Johansen
16.02.2020 Kira Laurberg Jacobsen
01.03.2020 Liam Tom Stensgaard Jørgensen
Vium
02.02.2020 Christina Sigvert Moeslund og
Jens Jacob Damgaard Sørensen
11.04.2020 Rikke Kathrine Hansen og Troels
Heinrich Jensen

Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke/sogn
25.02.2020 Ester Døssing
26.02.2020 Aksel Nørskov Nielsen
04.03.2020 Johanne Marie Pedersen
23.03.2020 Lone Bank Pedersen
Vium Kirke/sogn
04.02.2020 Åse Joan Andersen

kirkelige handlinger.
Vi skal holde jer orienteret via Kirkernes hjemmeside, Kirkernes Facebookside og i et vist omfang dagspressen.

AFLYSNING
Den udendørs gudstjeneste på Oustruplund 2. pinsedag d. 1. juni kl

11.00 er desværre aflyst pga Coronakrisens forsamlingsforbud.
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Et skriv fra kirkemusikerne
Over alt omkring os spirer det netop
nu frem af naturens små mirakler,
bøgene springer flot og storslået ud,
og lyset giver os for hver dag mere og
mere af sin dyrebare tid. Ja, foråret
med alle dets glæder og finurlige mirakler er over os - og det er coronakrisen desværre også. Vi befinder os lige
nu i en tid, hvor vi oplever mange begrænsninger i vores normale hverdag
og liv, men også i en tid hvor vi derfor
finder nye veje som kirke - og som kirkemusikere!
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Måske I allerede er stødt på enten vores musikhilsner i forbindelse med påsken, kirkernes online gudstjenester
eller vores “Fællessang - med Sidse &
Lene” på hjemmesiden eller på Facebook - ellers er det hele stadig at finde.
Vi savner som rigtig mange andre vores daglige gøremål og glæder; vores
søde spirekorsbørn og vores store, seje

børn i Børnekoret, plejehjemsgudstjenesterne, tirsdagssang på Bakkegården, gudstjenesterne sammen med jer
og meget mere. Men vi udforsker også
med stor nysgerrighed og interesse de
her nye veje, som vi er nødsaget til at
finde for tiden. Og heldigvis opdager
vi, at vi som fællesskab - både i kirken
og andre steder - kan utrolig meget
sammen, grundet vores digitale tidsalder, selvom vi befinder os hver for sig.
Derfor vil I det næste stykke tid sandsynligvis komme til at se og høre rigtig
meget til os - lige når det passer jer, og
hvor det passer jer, fordi vores nye veje
har ført os i digitale retninger. Hver
søndag er vi med i en online gudstjeneste med enten Jørgen eller Mikael fra
én af vores tre kirker, vi forsøger med
et nyt fællessangstiltag, og derudover
bobler ideerne dagligt ud af os i alle
retninger til andre og nye tiltag.
Vi oplever, at det i en tid som denne er
vigtigere end nogensinde før at bruge
musikken til noget af det, den er allerbedst til - nemlig at bekræfte eller
skabe en fællesskabsfølelse. Og i en
tid hvor påbuddet HOLD AFSTAND
springer i øjnene af os, hvor end vi kigger hen, er det rart med noget, man er
sammen om.
Dog har de nye veje også ført os andre
steder hen end blot de sociale medier
og kirkernes hjemmeside. En fin eftermiddag i april førte de os eksempelvis
over på Bakkegården i gården ved hoveddøren med klaver under armen og
seniorsangbogen i hånden. Her havde
plejehjemmets beboere sat sig godt

til rette med forsvarlig afstand, iført
sommersolhatte og hjemmestrikkede
eller -hæklede tæpper. Det skulle vise
sig at være en utrolig dejlig vej at gå,
og vi sang sammen og for dem i en halv
times tid. Om det var dem eller os, der
nød det mest, er svært at sige - men vi
blev i hvert fald enige om at gøre det
igen.
Vi vil utrolig gerne kunne melde alt
muligt ud om kor-opstart efter sommerferien, sommerkoncerter osv., men
desværre står tingene sådan, at vi ingenting ved. Dog ved vi, at vi finder
nye veje at gå, og at vi glæder os ufattelig meget til at kunne spille og synge
“ægte og live” sammen med jer igen!
Vores råd til jer: syng en sang, når det
hele bliver lidt for stramt! Og vigtigst af
alt - pas på jer selv og hinanden.
De varmeste forårshilsner,
Lene & Sidse

Corona tanker

Da vi startede med at høre om Corona
efter nytår, var det en nyhed og en virus der var langt, langt væk fra os.
Jeg havde i min vildeste fantasi ikke
forestillet mig, at jeg, herhjemme i lille,
trygge Danmark, skulle forholde mig
yderligere til det.
Min veninde og jeg talte i starten af februar om, at måske kom vores bestilte
ferie i fare i midten af marts, men jeg
slog det lidt hen, fordi det alligevel var
så fjernt og langt væk.
Men virkeligheden blev en helt anden.
Da der blev meldt ud på pressemøde at
skoler og institioner lukkede ned, var
jeg målløs, og der blev jeg bange i mit
hjerte, og der gik det op for mig, hvor
alvorligt det her er.
Jeg var bange for hvordan hverdagen
skulle gå, hvilke nye rutiner vi skulle
finde og hvor mange forandringer det

ville give os.
Mine børn i 2. og 5. klasse skulle være
hjemme, både min mand og jeg skulle
ud af huset og passe vores jobs som vi
plejer.
Jeg nåede at have 2 arbejdsdage og
blev derefter sat i 8 dages ”karantæne”
af min arbejdsplads, da en af mine
borgere var blevet konstateret smittet
med Corona.
Da kom det tæt på og jeg måtte tage et
par dage til, at sunde mig lidt, ikke så
meget for om jeg selv var smittet, men
mere angsten for, om jeg i mit arbejde
havde taget smitte med rundt til mine
ældre.
Vi har på overfladen ikke mærket den
store forskel på, om der er corona eller
ej, eftersom vores hverdag med arbejde, har været det samme som sædvanligt, vi har i starten savnet den travle
og til tider hektiske hverdag, med børn
der skal hentes og bringes, sport der
skal passes ind og det helt normale og
de faste rutiner.
MEN, hånden på hjertet, vi har faktisk
også nydt, at vi har haft tid i hverdagen.
Tid til at lave om herhjmme og ordne
lidt hængepartier og god tid tid til, at
udforske vores nærområde på cykel og
på gå ben.
Vi har måttet tænke i andre baner vedr.
aktiviteter når ikke svømmehallen,
shoppingcenter, restauranter, biografer og andre ting har åbent og jeg tror
faktisk det har været og er godt for os
herhjemme.
Det jeg synes er det sværeste er hvor
besværligt det hele er, på job mangler

jeg virkelig den fysiske kontakt, et lille
klem, et klap på skulderen, en hånd på
armen og alle de små ting vi automatisk gør. Det kræver virkelig øvelse at
holde afstand.
Og vi savner vores familier, især mine
svigerforældre.
Hvad angår kirken, har jeg nok ikke
været der fysisk, men jeg er den generation, der har taget de sociale medier
og internettet til mig, selvom jeg ikke
er vokset op med det, og jeg har fulgt
Dagens skriftord på facebook og også
fulgt med på folkekirken.dk hvor der
har været mange gode indslag. Dog er
det sider jeg også bruger, selvom der
ikke har været corona krise men har
kigget mere på dem de sidste uger.
Men jeg har stadig savnet den fysiske
kontakt i det hele taget, til og med
mine medmennesker.
En af de ting jeg har nydt og som har
rørt mig ufattelig meget (jeg har tudet
hver gang jeg har set videoklip) er når
Danmark har sunget sammen og jeg
slutter derfor med første vers af en af
mine ynglingssange, skrevet af Marius
Brørup i 1938, den rammer så fint vores verdensbillede lige nu synes jeg:
Nu er jord og himmel stille,
vinden holder tyst sit vejr
og der lyder ingen trille,
fra de høje stille træer,
kun de fjerne frøers kvækken,
køers kalden over vang
og et dæmpet slag af bækken,
til vor egen stille sang.
Carina, Vium.
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Henrik Rask skriver om tiden nu:
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Nu er coronakrisen jo ikke slut endnu,
så hvordan det vil være fremover ved
jeg ikke.
Men personlig må jeg sige, at i sammenligning med så mange, rigtig
mange andre, tror jeg, ved jeg, at jeg
er privilegeret. Sagt på den måde, at
jeg under de givne restriktioner, kan
udfylde min hverdag med det, jeg for
en stor del gerne vil. Gå på værkstedet
og komme ud til kunder, igen under de
foreskrevne regler. At det går stille forretningmæssigt, kan jeg jo nok bedst
beskrive som følger.
Nu har jeg jo snart været smed i 50 år.
Ikke nogensinde før har jeg fra Sanistål
modtaget et kontoudtog på 0,00 kr. Det
siger lidt om hvor stille det går. Det
hjælper jo lidt, at græsset er begyndt
at gro.
Et jeg savner i den givne situation, er
fællesskabet i kirke og missionhus.
Vore præster gør et godt og stort arbejde, ved online gudstjenester og
små daglige input. Men det er og bliver aldrig det samme, som at vi mødes
fysisk de nævnte steder. Er det så ikke
ofte sådan, at det man holder af, finder
man først ud af når man har mistet det.
Hvor meget det betyder. Derfor, lad det
være os en lærestreg, om at intet er en
selvfølge. Lad os håbe og glæde os til,

at tingene igen bliver ”normale”.
At nogle har det svært, skal der ikke
herske tvivl om. De ensomme, unge
som gamle, der ikke må have samkvem
med familie og venner. De sårbare i risikogrupper som skal passe ekstra på,
og som vi skal passe ekstra på. Derfor
er det jo ikke gratis at komme med en
påstand om at man er privilegeret. Af
den som er givet meget, kræves meget. Der kommer hurtigt underskud på
”betalingsbalancen”.
Alexander skriver:

kan holde ‘Blå mandag’ med mine venner.
Heldigvis er hele min familie raske, og
det gør også, at vi har det godt.
Jeg tænker og synes, at Corona er en
krise for alle lande. Det har stor betydning, og mange lande har lukket helt
ned, hvilket jeg synes er en god idé.
Jeg drømmer om, at jeg skal i skole
igen inden sommerferien, og inden jeg
skal flytte skole.
Jeg vil gerne have en ordentlig afslutning efter 8 år med min klasse, så vi
kan sige ordentlig farvel til hinanden.
Der er dog også noget positivt ved Corona nedlukningen. Efter det er færdigt, vil jeg huske at holde afstand til
folk, og spritte hænderne oftere af.
VH Alexander Hagensen 7.A
Vibeke Clausen skriver:

Da skolen blev lukket, syntes jeg, at det
var fedt, men da vi så kom længere hen
i forløbet, syntes jeg det var begyndt at
blive kedeligt.
Da Mette Frederiksen sagde, at skolerne blev lukket, tænkte jeg, at nu skulle
jeg ikke så tidligt op, og at det var en
form for ferie - Yes!!. Hurtigt blev det
dog hverdag, og så var det ikke så fedt,
da alt jo lukkede ned, og der ingen
sport var, ingen fede oplevelser, og ingen venner at se.
Lige pludseligt blev konfirmationer
også flyttet, og det gjorde, at jeg ikke
kunne vide, hvornår jeg skulle konfirmeres. Oven i det, så skal jeg også
skifte skole, når jeg skal i 8. klasse. Det
betyder også, at jeg nu ikke ved, om jeg

Der hvor tidens vinde blæser
med forandring over mig.
Der hvor stormene kan præge min sjæl,
der er du mit livs forankring selv i prøvelser og savn,
og hvad der end vil ske så er mit liv i din
favn.
(Hanne Vinsten)
Som alle andre har jeg skullet forholde
mig til en forandret hverdag, ja vi har

aldrig prøvet noget lignende! Restriktioner i forhold til smittespredning har
affødt en dyb følelse af savn. En følelse,
der sætter særlig fokus på min sårbarhed. I mit ellers trygge liv bliver jeg nu
spørgende, bekymret, usikker, rådvild,
famlende, og tænker tanker om hvordan mon det hele skal gå? Mit liv er
vævet ind i andre menneskers liv - og
deres i mit. Jeg savner frit at kunne
mødes med mennesker udenfor egen
hus-stand; at kunne udtrykke min
glæde, min taknemmelighed, min omsorg eller min kærlighed til det andet
menneske med et kram eller et varmt
håndtryk. En vigtig lille berøring, der
signalerer: DU er betydningsfuld for
mig! I fem uger har jeg været alene
hjemme i mange af døgnets timer. Forleden startede mine dagplejebørn med
at komme igen. Så nu får de del i mange af de “opsparede” kram.
Dagene tilbragt i eget selskab, gjorde
at jeg efterhånden mærkede mig selv
mere og mere. Hvor er jeg i mit liv?
Hvilke værdier er vigtige? Hvad skal
jeg lære af dette? Osv. Det har været en
rigtig fin proces for mig, skønt den også
har været hård ind imellem. Hjemme
fik jeg styr på flere praktiske hængepartier, og så har jeg ellers tilbragt
rigtig mange timer i naturen, som er et
vidunderligt fristed. Her mærker jeg at
være i nuet med det, som optager mig
lige nu - en væren fremfor en gøren. I
naturen har jeg vandret eller bare siddet med en kop kaffe og fået givet små
indskydelser til hvad jeg evt. kunne
gøre idag? F.eks. reflektere over en
tekst; foretage en opringning, hvor det
tydeligt mærkes at begge nu har god
tid og mod på at nå dybere i samtalen,

lægge en blomsterhilsen eller en pose
boller på trappen, at bede for et medmenneske, sende en mail med noget af
det som tankerne er optaget af osv; og
på den måde “kramme” (= styrke fællesskabet på afstand) et andet menneske.
I naturen går livet heldigvis sin vante
gang, naturen er altid åben -modsat
eks kirken pt. Her føler jeg mig på en
måde krammet af Gud, og finder ro i
at Han tager sig af min sårbarhed, bekymring og afmagt, så afsavnet ikke føles alt for tungt. Jeg glæder mig dog til
at vi igen kan rykke sammen i kirken
og også mærke fællesskabet der. Det
bliver frydefuldt, når vi atter frit kan
mødes i samfundet, selvom nogle af
vores relationer nok vil være forandret
til den tid...?
Jeg holder af at være i samspil med
mine medmennesker, men jeg har oplevet at “alenetid” er livgivende og frisættende for mig. Jeg mærker at være
en del af noget som er større end mig,
og skal ikke bære ansvaret alene. Trods
afsavn og bekymringer øver jeg mig i at
takke for det positive, der også følger
med i denne krisetid.
Vibeke Clausen, Ulvedalsvej.

OBS! OBS! OBS!

Orienteringsmøderne forud for valg
til menighedsrådene 2020
er på grund af corona-krisen foreløbig
udsat fra maj til juni måned. Møderne
afholdes således:
Thorning Sogn: i Sognehuset, Blichers
vej 31, Thorning, tirsdag den 9. juni
kl. 19.00;
Grathe Sogn: i Beboerhuset, Arildsvej
22, Gråmose, tirsdag den 9. juni kl.
19.00;
Vium Sogn: i Menighedshuset, Marie
Curtz Vej 1, Vium, onsdag den 10. juni
kl. 19.00.
De efterfølgende valgforsamlinger forventes stadig at finde sted i tidsrummet 15.-20. september (mere herom
senere).
På orienteringsmøderne i de enkelte
sogne vil det siddende menighedsråd
redegøre for arbejdet i den forløbne
periode og orientere om igangværende og kommende projekter, ligesom
der vil blive redegjort for den nye valgform, valgreglerne, hvor mange, der
skal vælges m.m.
Se mere om den nye valgform på Kirkeministeriets hjemmeside km.dk, Menighedsrådsforeningens hjemmeside
menighedsraad.dk og følg annoncering og omtale i dagspressen forud for
hhv. orienteringsmøder og valgforsamlinger.
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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

Juni
Torsdag den 6. Danmission’s Årsfest,
tale ved Birgit Bønlykke, Møldrup
Torsdag den 11. Aftentur ”Ud i det
blå” afgang fra Missionshuset kl. 19.00
Torsdag den 18. Fællesbibeltime ved
Aage Nielsen, Viborg
Torsdag den 25. Midsommerfest hos
Hanne og Niels Jørgen Christensen Ålborgvej 72. Tale ved Jørgen Løvstad,
Thorning
Juli
Sommerferie

August
Søndag den 16. Opstart efter ferien
Torsdag den 20. Møde ved Søren Skovenborg, Ans
Torsdag den 24. Sensommerstævne i
Kjellerup, se Kjellerup Tidene
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Om Videogudstjenesterne og andre indslag
Som I måske har set, har Sidse og Lene
Tind Ahrenfeldt og undertegnede lavet
forskellige videotiltag i tiden efter 12.
marts, hvor kirkerne blev lukkede.
Sidse og Lene har lavet mange fine
sang- og musikvideoer, samt været på
Bakkegården og synge og spille for beboerne. Derudover har de siden påske
været med til at producere gudstjenesterne. Vi har gjort det sådan, at de
har indspillet præ- og postludium, salmerne, og jeg har så optaget min del af
gudstjenesten. Derefter har Sidse klippet det sammen, så gudstjenesterne
typisk har en længde på 22-25 minutter. Niveauet er virkelig højnet, så stor
tak til Sidse og Lene.
Fra en morgenhilsen

Se, nu stiger solen af havets skød.

Jeg vil gerne indrømme, at de første
forsøg rent teknisk var for søstærke
søens folk, da de var optaget med
håndholdt mobil! Nu har vi fået stativ
og alverdens ting, så det går fremad!
Endvidere har vi introduceret Ord og
toner til natten – en video på ca 1213 minutter, som handler om at slutte
dagen over en aftenssalme og en bøn –
medvirkende Sidse og Lene Tind Arenfeldt og Jørgen Løvstad.

Thorning
En stille stund
I denne Coronatid, hvor kirken er lukket, indbyder de nyrenoverede bænke
på Thorning Kirkegård til en stille
stund.
Fra bænkene er der udsigt over forskellige dele af kirkegården, dalen og
skoven, som nu er sprunget ud i al sin
lysegrønne pragt. Forårsblomsterne
lyser op på kirkegården sammen med
rhododendron-blomstervældet. Der
er smukt på vores kirkegård. Her kan
vi mindes vore afdøde, tænke tanker
og lade op til udfordringerne i denne
mærkelige tid. En stund på kirkegården kan blive et åndehul i hverdagen.
Ellen Andersen

Thorning
Aftensang i Thorning Kirke
”Et ord med på Hærvejen”
Hver aften i juli måned er der aftensang fra kl. 21.00 til 21.30.
Aftensangen er for alle, hærvejsvandrere, pilgrimme, lokale og sommergæster.
Vi sidder i koret
med levende lys
og synger et par
salmer, lytter til
bibelord, beder
en bøn og er stille
sammen. En fin
sommeraften vil
vi kunne sidde
udenfor, når solen går ned.
Sangaftenerne ledes på skift af præsterne, pilgrimspræsten, kirkemusi-

kerne og lokale fra menigheden og vil
derfor naturligt være forskellige.
Mange har de foregående år benyttet sig af denne skønne afslutning på
sommerdagen, og vi håber, at man i juli
igen må samles i kirken.
Herberget i Thorning forventes at åbne
i sæsonen juni-juli-august. Sidste år
overnattede 765 gæster i herberget,
både fra ind- og udland. Alle har rost
de fine faciliteter og den gode modtagelse i det nye herberg. Det betyder noget for mange at blive mødt af værter
og ikke komme til et tomt hus.
Bestyrelsen i herberget vil gerne komme med en opfordring til at melde sig
som frivillig vært. Det er en meningsfyldt beskæftigelse, og det er inspire-

Vores dejlige kasserer Vibeke Pedersen
måtte desværre forlade Menighedsrådet efter godt 1 år. Hun blev kasserer
og engagerede sig fra starten med budget og regnskaber, både med drift og
med 2 nybygninger dels af Sognehuset
og dels med præstegården. Hun var
også særdeles aktiv i præstegårdsudvalget og med inventar til Sognehuset.
Da hun også har et krævende arbejde

og 4 børn, forstår vi alle til fulde, at selv
Vibeke måtte nedskære sine aktiviteter. Vi savner hendes friske indspark
og dejlige samarbejde, men ønsker
hende alt godt.

Menighedsrådet

Vi fik 2. suppleant ind, som er Linda
Lyngsøe, og hjertelig velkommen til
Linda. Linda møder os med en utrolig
positiv velvilje og er klar til at gøre et

rende at møde de mange vandrere og
cyklister, som bringer et frisk pust med
til vores by. I herberget ser man frem
til en sommer, hvor rygsækfolket igen
bliver en del af bybilledet, og hvor man
kan mødes i kirken.

stykke arbejde. Hun startede med at
hjælpe ved fastelavnsfesten, som vi nåede at afholde inden corona-tiden. Linda valgte sekretærjobbet og aktivitetsudvalget og er allerede godt i gang med
de opgaver, og vi glæder os til endnu et
godt samarbejde med en aktiv person i
Thorning Menighedsråd.
Thorning Menighedsråd
Annie Pedersen - Formand
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Thorning
Aflysning af fælles Genforeningsarrangement
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I Thorning er vi så heldige at have én af
de 584 nu fredede Genforeningssten.
Stenen blev fundet i Stenrøgel mose
på Gråbondens jord. Det ret bekostelige arbejde med stenens rejsning, planering af kirkepladsen og anlæg blev
udført i sommeren og efteråret 1920.
Så godt som alle sognets beboere gav
bidrag hertil.
Tidligere generationers store engagement bør hyldes ved at fejre 100 års
jubilæet for Genforeningen. Derfor var
der søndag d 14/6 planlagt et fælles
arrangement med Thorning Menighedsråd, Grænseforeningen for Viborg,
Bjerringbro og Kjellerup, Lokalhistorisk Arkiv, Museum Silkeborg, Blicheregnen og Thorning Borgerforening.
Aftenen ville starte ved Genforeningsstenen med et lokalhistorisk oplæg ved
Aase Thiel, fortsætte videre i præstegårdshaven med tale af generalsekretær for Grænseforeningen, Knud-Erik
Therkelsen, og ind imellem fællessang
med musikledsagelse af sognepræst
Jørgen Løvstad og kirkemusiker Lene
Tind Ahrenfeldt.
På grund af Coronakrisen med både
forsamlingsbegrænsning og afstandskriterium er arrangementet udskudt
til sommer næste år – ligesom mange
andre festlige tiltag landet over og også
hos det danske mindretal i Sydslesvig.
Endelig dato udmeldes senere.
Der skal lyde en opfordring til at følge

med i den historiske dramadokumentar ”Grænseland” - DR´s store slagskib
i markeringen Genforeningsjubilæet.
På vegne af de fire foreninger
Hanne Pehrson
PS: Silkeborg Kommune er for øvrigt
ansøgt om penge til opmaling af inskriptionen på Genforeningsstenen
- to linjer af Axel Andersens genforeningssang: ”Efter uvejrstunge Dage”.

Vium
Sommerudflugt
for ældre
Vi har valgt at aflyse sommerudflugten
på grund af Coronaen.

”1864
DANMARK SAMLET SKAL BESTAA
NORD OG SYD FOR KONGEAA
1920”

For at få maksimal holdbarhed – måske i de næste 100 år – til glæde for
byen og omegnens borgere samt bl.a.
de mange gæster på Herberget og Museet, bør opgaven udføres af et professionelt firma.
Renoveringen af Genforeningsstenen
vil sammen med
byfornyelsestiltagene, det nye
Sognehus
og
Herberg samt
den nye præstebolig fuldende
det indbydende
indtryk i midten
af Thorning.

Kirkesanger
Kirkesanger Lisbeth Gundtoft har valgt
at fratræde sin stilling ved Vium Kirke
pga. sygdom i familien. Vi takker Lisbeth for sit engagement gennem en årrække, og sender vores bedste tanker
til hende og familen.
Menighedsrådet

Kirkelig vejviser
præster

Kirkekontoret

Præstesekretær

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

Sognehuset
Blichersvej 31
Thorning
8620 Kjellerup
Tirsdag 9.00 - 13.00
Telefonisk henv. kan ske
mandag-fredag på 2151 8886

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

Formand og kontaktperson
Sanne Børgesen. Tlf. 4147 9064

Næstformand
Torben Pedersen. Tlf. 2048 8006

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

Kontaktperson
Jørgen Andersen. Tlf. 2147 9793
Kirkeværge
Ellen Andersen. Tlf. 8688 0689 - 2869 0689
Kasserer
Ketty Nielsen. Tlf. 2751 0792

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 Stahmer Hansen. Tlf. 2988 0862
Kirkeværge
Leif Pedersen. Tlf. 4079 7172
Kasserer
Anne-Marie Bro. Tlf. 4118 2726
Sekretær
Tove Sjørslev. Tlf. 2870 6032

Sekretær
Linda Lyngsøe. Tlf. 2065 1750

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
Trine Hingkjær. Tlf. 2199 8355
mail: gravervium@gmail.com

Kirkesanger
Sidse T. Ahrenfeldt. Tlf. 4141 6556
mail: t-ahrenfeldt@hotmail.com
Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820
mail: lenetind@outlook.dk
Hjemmeside: www.thorningkirke.dk

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

Kirkesanger
Vakant

Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820
mail: lenetind@outlook.dk

Kirkemusiker
Lene Tind Ahrenfeldt. Tlf. 2434 4820
mail: lenetind@outlook.dk

Hjemmeside: www.grathekirke.dk

Hjemmeside: www.viumkirke.dk

Menighedsrådsmedlemmers navne, adresser, mail og telefonnumre findes på kirkernes hjemmesider. Deadline til næste blad: 15. juli 2020. Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Thorning

31. maj Pinsedag
1. juni 2. Pinsedag

10.30

7. juni

9.00

13. juni

9.00 og 11.00 Konfirmation

14. juni

10.30 Friluftsscenen

21. juni

9.00 MHK

Grathe

Vium

10.30

9.00 (K)

10.30

28. juni

10.30 MHK

30. juni

10.00 Bakkegården

1.-31. juli

21.00 Aftensang

5. juli

10.30

12. juli
19. juli

9.00 (K)
10.30

26. juli

9.00 MHK

2. august
9. august

10.30 MHK
9.00 Erik Bjørn

16. august

14.00

23. august

10.30

30. august

9.00

6. september

10.30 Høstgudstjeneste

13. september

9.00

9.00 (K)
10.30 Konfirmation
10.30 Høstgudstjeneste

19. september

10.00 Konfirmation

20. september

14.00 Sensommergudstjeneste

26. september

9.00 og 11.00 Konfirmation

27. september

Konfirmation

4. oktober

10.30

10.30 Høstgudstjeneste
Konfirmation v/ Lars Morthorst
10.30

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

