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Præstens side
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Som det ses på forsidebilledet, er det
ikke alene det lille barns ankomme til
denne verden, som er julens store centrale begivenhed.
Familien er også en side af julens centrale begivenhed.
Ser man nøje efter på billederne, som
omkranser Den Hellige Familie, ser
man juleevangeliet med bebudelse,
hyrder, stald, stjerne, de vise mænd osv.
Familien er i centrum. Denne fantastiske guddommelige ordning, som er
rammen for al opvækst, hvad det så
indebærer af omsorg, oplæring, opdragelse i alle mulige udgaver og kulturer
verden over.
Julen er også på alle måder familiens
fest. Rent festmæssigt er julen omgivet
af julefrokosten før jul og nytårsaften
efter jul. De to fester har for manges
vedkommende en noget anden karakter, hvor det ikke ligefrem er familien,
der er i centrum.
Den lille familie på billedet med Jesus,
Maria og Josef kaldes Den Hellige Familie.
Familien er også hellig. At noget er
helligt betyder, at det tilhører Gud. Vi
bruger også ordet om noget, som er af
altafgørende betydning for os, som vi
passer på, som vi kun omtaler positivt
og med respekt.
Forleden spurgte jeg konfirmanderne,
da vi beskæftigede os med ordet og begrebet hellig, om der var noget i deres
liv, som ingen skulle vove at tale dårligt
om eller nedgøre.
Da kom det prompte: Familien – mor
– far – søstre – brødre – bedste og de

øvrige familiemedlemmer.
Man kan godt indbyrdes i familien tage
sine ture, men udadtil står vi sammen.
Familien er hellig for os, hvad enten vi
kender begrebet eller ej.
Hvorfor? Jo, det er vores base. Det sted,
de mennesker, vi for alvor er forbundet med. Det er sådan med det vanlige,
dagligdags, selvfølgelige, at vi ikke altid og ofte nok påskønner det.
Det gør vi i julen.
Alle forberedelserne tager sigte mod at
blive klar og færdig til at kunne være
nærværende på dagen med de traditioner, som hver enkelt familie har.
Jeg vil selvfølgelig opfordre jer til at
have fokus på Den Hellige Familie, som
det eksempel, der er givet os:
Det er en familie efter Guds tanke.
Trods modstand fra denne verdens
herskere, undgik de farerne – de blev
flygtninge, da deres eksistens var truet.
De vendte tilbage, da det var sikkert.
Familien havde et kald, en opgave, som
lå ud over familien selv.
Intet kunne bremse dem i iveren efter
at udføre kaldet.
De var alle tæt forbundet med Gud.
Da Josef finder ud af, at hans forlovede
er med barn, har han mest lyst til at
dampe af, trods han havde ret til – ja,
at få hende ombragt. Josef var en flink
mand, så han ville bare trække sig.
Gud gav ham derimod en opgave: Han
skulle blive, trods han ikke var barnets
far. Han skulle være Marias mand, Jesu
jordiske far, og de skulle danne familie
– Josef blev vel nok historiens mest berømte papfar.

Nu om dage er begrebet papfar ret almindeligt.
Her er Josef også et storslået forbillede: At selvom omstændigheder taler
for, at jeg enten smutter eller kører på
halv kraft, gule plader eller hvad man
nu vi sige om relationen: At gå fuldt og
helt ind i opgaven, kaldet, fordi der er
velsignelsen.
Hvad er velsignelse? Det er den strøm
af hjælp, glæde, fryd, rette omstændigheder, som tilflyder os ovenfra, når vi
handler efter Guds tanke: Kærligheden
til vor næste, kærligheden til familien.
Det kan være kompliceret nok at være
familie, hvor mor og far er de biologiske forældre.
Det bliver ofte ikke mindre kompliceret af, at familierne er sammenbragte
med mine børn, dine børn, vores børn.
Derfor er det så nødvendigt at have
forbilleder, man kan stile efter at ligne.
Jesus taler i Johannes evangeliet om
hyrden. At være forældre er at være
hyrde – at man sætter sit liv til for den
eller dem, man er hyrde for – at sætte
sit liv til, er ikke bare at være parat til
at dø for dem, men også i hverdagen
sætte sig selv og sine behov til side for
at værne om familien, det enkelte familiemedlems trivsel.
Et sted i evangelierne sættes hyrde op
mod betegnelsen daglejer. Daglejeren
tænker ikke som hyrden, men blot på
daglønnen. Han vil ikke sætte sit liv til
for nogen.
Uanset om man er biologisk forældre
eller ej, må man gøre alt for at være
hyrde i den familie, man lever i.

Det nye blad
For at være en god hyrde, må man selv
have en hyrde, som er parat til at sætte
sit liv til for sig.
En sådan hyrde blev født julenat.
Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
Johannes Johansen, DDS 98,2.

Med ønsket om en fredfyldt tid for alle
familierne i de tre sogne.

Jørgen Løvstad

Kære læsere af det nye fælles kirkeblad
for Thorning-Grathe-Vium pastorat.
Det er en stor glæde at kunne præsentere første nummer af det første fælles
kirkeblad for de tre sogne i pastoratet:
Thorning-Grathe og Vium.
Hidtil har Thorning og Grathe haft et
fælles og Vium sit eget, men fra dette
nummer er det nu fælles.
Som det fremgår af det eksemplar, du
sidder med i hånden, er formatet et
nyt for Grathe og Thornings læsere og
med farver og anden papirkvalitet og
opsætning. Det er bygget op således,
at der er sider med fælles stof, og sider
med stof fra de enkelte sogne og kirker.
Der er nedsat et redaktionsudvalg be-

stående af Ellen Andersen, Thorning,
Inger Michelsen, Grathe, Tove Sjørslev,
Vium og sognepræst Jørgen Løvstad,
som er redaktør.
Du er meget velkommen til at kontakte
redaktionen for evt. indlæg, kommentarer mv.
Det vil også være passende her at nævne, at vi arbejder på vores fælles hjemmeside – se kirkelig vejviser side 11.
Deadline for næste blad vil være at finde på side 11 – næstsidste side.
Vi håber – på de tre menighedsråds
vegne – at du vil blive glad for bladet.
Redaktionen.

Vil du være frivillig?
Vi vil gerne indbyde alle, der evt. kunne tænke sig at blive frivillig hjælper i
Thorning-Grathe-Vium pastorat.
Tirsdag, d. 8. december kl 19.00 i
konfirmandstuen i præstegården,

vil sognepræst Jørgen Løvstad orientere om, hvilke typer opgaver, der pt
kunne komme på tale.
Vi vil gerne lufte et par af opgaverne:
I forbindelse med spaghettigudstjenester: Borddækning, pyntning, madlavning, oprydning.

Til koncerter og andre arrangementer:
Være med til at gøre lokalet/kirken
indbydende med lys, blomster, evt. kaffe/the, kage + dine gode ideer.
I forbindelse med kirkekaffe i våbenhus/sognehus bage, lave kaffe/the mv.
Evt. fabrikation af ting til gudstjenesterne i form af kort, små ikoner mv.
Nogle af de ideer du måske har for en
arbejdsgren, andre ikke har fået øje på.
Man kan komme at lytte og høre nærmere uden at skulle forpligte sig til noget som helst.
Vel mødt!
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Natkirke i Thorning

Program

Fredag, d. 18. december 19.30 til 22.00.
Årets konfirmander vil gerne invitere
alle julestressede og andre med behov
for og trang til ro indenfor i en af levende lys oplyst kirke til stille musik,
Taizé-sange, små andagter, mulighed
for at skrive en bøn, en ønskeseddel,
tænde et lys, læse en bøn – eller bare
være stille og indstille sig på julen,
dens budskab og fællesskabet med de
kære.
6. november var en del af konfirmanderne til et Natkirkearrangement i Viborg Domkirke.
Ovenpå den oplevelse vil vi så gerne

for Indre Mission i Thorning, Birkevej 10
December
tor. 3. Adventsfest
tor. 10. Bibeltime
tor. 17. Julehyggeaften

tilbyde alle i området her en lignende
mulighed. Man kan komme og gå, som
man nu synes, man vil.
Bagest i kirken vil det være muligt at
få en kop kaffe/the/saftevand og et par
pebernødder.

Nytårsmødet i Thorning-Grathe-Vium pastorat
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Tirsdag, d. 5. januar 2016 kl 19.30
bliver det årlige Nytårsmøde holdt på
Bakkegårdens café, Blichersvej 22,
Thorning.
Temaet for mødet er Skriv din historie, hvor sognepræst Jørgen Løvstad
vil komme med et oplæg – både hvorfor det er en god idé, hvem der kan
have glæde af netop din historie, og
hvordan man evt. kan gribe skriveriet
an. Vi vil blandt andet jage fortidens
emsige dansklærere med røde blyanter ud af baghovedet, så vi kan få ro til
at skrive!!
Tanken er, at vi følgende tirsdage vil
mødes i konfirmandstuen kl. 16.15 til
18 og skrive vores historie – hver for
sig, men i samme rum med snak over

kaffen til fælles inspiration:
19. jan. – 2. febr. – 16. febr. – 1. marts –
15. marts.
Skulle det vise sig, at der er basis for
mere, kan vi bare fortsætte.
Vi vil blandt de fremmødte d. 19. januar trække lod om 10 stk af Inge Møllehaves bog: Skriv om dit liv.
Ellen Andersen fra menighedsrådet i
Thorning skriver følgende i forbindelse med temaet:
Du er din egen livsfortælling.
Når der indbydes til Nytårsmøde og
studiekreds om ”at skrive sin historie”,
spindes der videre på en tråd, som påbegyndtes i 2012, da Teologisk medarbejder i Viborg Stift, Trine Kofoed

Januar 2016
tor. 7. Møde v. Henning Hollesen
uge 2 Bedeuge
tor. 21. Årsmøde
tor. 28. Bibeltime

Februar
tor. 4. Møde v.Ellen Højlund
Tor. 11 Møde med Svend Taulborg.
uge 7 Vinterferie
tor.25. Kredsstævne i Kjellerup

Marts
ons. 2. Samfundsmøde i Karup v. P. Veber

Romanini, reflekterede over ”Mit eget
livs fortælling”.
Hun talte om, at vi bliver til, når vi fortæller historier fra vores liv, og når der
fortælles historier om os.
Vort liv er en stor sammenhængende
fortælling, et billedtæppe, der bliver
vævet færdigt, når vi dør.
Pastor Ingrid Svarre Elgaard tog ved
Nytårsmødet i 2015 tråden op og fortalte fra sit livs historie, om hvordan vi
bliver til i den og farves af den, og hvor
den fører os hen. Det kan være berigende for en selv, ens nærmeste og for
andre at få fortalt og skrevet ens egen
historie. Det vil der blive mulighed for
ved studiekredsaftenerne i vinter.
EA.

Julebørnegudstjeneste

Siden sidst

Juleaftensdag, d. 24. december kl 11.00 i
Thorning kirke.
Alle børn (og evt. voksne ledsagere)
skal være meget velkomne til en julegudstjeneste specielt for børn i Thorning kirke juleaftensdag kl 11.
Salmevalg og prædiken vil især henvende sig til børn op til konfirmationsalderen.

Dåb

Vi er endnu ikke færdige med den endelige planlægning, men vil gøre alt for
at lave en spændende, hyggelig, munter og indholdsrig julegudstjeneste.
Børn er selvfølgelig også velkomne til
de andre tre julegudstjenester senere
på dagen i Grathe, Vium og Thorning.

Thorning Kirke
23.08.15 Noah Haack Vitting Axelsen

06.09.20 Marius Smedegaard Marquart

18.10.15 Felix Valdemar Kjærgaard Skov
18.10.15 Rafael Lindal Møller

01.11.15 Olivia Gry Ravn Tversted
Grathe Kirke

21.06.15 Vilma Langhoff Nielsen

Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
15.08.15 Sofie Vrå Hjorth og Rasmus Lank
Bislev

Grathe Kirke
01.08.15 Trine Skovgaard Lauritsen og Michael Lind Jensen
Vium Kirke

Årets konfirmander er kommet fra start!
20. september samledes
alle årets konfirmander
med forældre til høstgudstjeneste i Thorning
Kirke med efterfølgende
traktement og info i Forsamlingshuset.
Derefter gik konfirmationsforberedelserne i gang – på torsdage. De unge er yderst veloplagte og
friske, og vi oplever gode stunder sammen. Faktisk ved de næsten det hele på

forhånd – det skal bare
findes frem!
Som noget nyt får konfirmanderne mulighed
for at deltage i forberedelserne af søndagenes
gudstjenester sammen
med de tre gravere/kirketjenere Søs Lauritsen, Grathe, Kaj
Lauriten, Thorning og Paul Erik Tækker, Vium, så derfor vil I se dem være i
gang , når I kommer i kirken.

08.08.15 Susanne Borderon og Christian Dam
15.08.15 Anita Dalgas Storgaard og Henrik
Højgaard Christensen

Døde/begravede/bisatte
Grathe Kirke
23.07.15 Gudrun Steinicke Voetmand
Thorning Kirke

24.07.15 Inger Døssing

15.09.15 Anders Gammelager Houe

29.10.15 Inge Marie Hollegaard Hansen
Vium Kirke:

30.07.15 Dean Sylvester Stück
12.10.15 Grethe Nielsen

5

Thorning
Præstetavlen i Thorning Kirke er blevet opdateret
I Thorning kirkes nordvestre hjørne
hænger den gamle præstetavle med
fortegnelse over sognets præster siden
Reformationen. Sognets første evangelisk-lutherske præst begyndte sit virke
i 1530. Læses navnene, skrevet med
datidens smukke og snørklede skrifter,
fornemmes historiens vingesus. 485
år med 27 forskellige sognehyrder!
Ved ansættelse af vor nye præst, Jør-

gen Løvstad, var det tid at tage tavlen
ned og skrive hans navn på som nr. 28 i
rækken af præster i sognet.
Præstetavlen er en tung sag. Den måler
1,70 gange 1,60 meter og er boltet fast
på kirkeloftet, så der var brug for stærke kræfter til at få den ned og på plads
igen. Ved nedtagelsen åbenbaredes på
bagsiden af tavlen en interessant oplysning. Der står: ” Aar 1844 blev den-

ne Tavle bekostet af daværende Pastor
loci Jacob Christian Jacobsen og Sognefoged Johannes Keller, Kauergaard”.
Arbejdet med at skrive og male foregik
i kirken den 5. november og udførtes
på smukkeste vis af Skiltemaler Jørgen
Rasmussen fra Odense, som har specialiseret sig i kirkeopgaver.
EA.

Møde for menigheden
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Thorning menighedsråd afholder
møde for menigheden torsdag den 3.
marts i Thorning Forsamlingshus.
Menighedsrådet vil på mødet fortælle
om året, der er gået og ikke mindst fortælle om fremtidlige planer.
2016 er valgår, hvor der 13. september
skal være opstillingsmøde til det nye

menighedsråd. Vi vil på mødet 3. marts
berøre valget og blandt andet vise en
lille film som giver et realistisk billede
af, hvad det kræver at sidde i et menighedsråd. Alle er meget velkomne til mødet; hvor der vil være mulighed for at
få et indblik i menighedsråds arbejdet,
stille spørgsmål og komme med kom-

mentarer.
Menighedsrådet vil være vært for aftensmad. Nærmere om tidspunkter, tilmelding og program vil komme i Kjellerup Tidende i ugerne op til mødet.
Thorning Menighedsråd

Thorning
”Nu bæres lyset frem”

Kirken kalkes

I adventstiden er pigerne i Kirkekoret under ledelse af organisten med
til at skabe stemning og glæde, når de
klædt i deres hvide kjoler og med lys
i hænderne deltager ved Adventsfesten i Thorning Forsamlingshus, ved
Adventsfesten på Bakkegården og ved
familiegudstjenesten i Thorning Kirke
på Luciadag den 13. dec.
I år får Kirken sine egne Luciakjoler,
som en lille kreds af kormødre og kirkens frivillige har syet. Bakkegården
har beredvilligt stillet aktivitetslokalet
til rådighed, så der var gode muligheder for ”sypigerne”. Det har været et

Thorning Kirke er lukket fra 4. januar
til 6. februar, da kirken skal kalkes indvendig. Gudstjenesten den 3. januar er
derfor eneste gudstjeneste i Thorning
kirke i januar måned. Der henvises til
gudstjenesterne i Grathe og Vium kirker i perioden. Kirkebil kan benyttes.
Den nykalkede kirke åbner igen søndag den 7. februar med højmesse. Efter
højmessen er der kirkekaffe i våbenhuset.
Thorning Menighedsråd

hyggeligt og fornøjeligt arbejde med et
godt samvær.
Der skal lyde en stor tak til Bakkegården og til sypigerne for deres indsats.
EA.

Spaghettigudstjeneste og Luciaoptog
Søndag, d. 13. december kl. 16.30 vil
der i Thorning Kirke være spaghettigudstjeneste med Luciaoptog.
Vi mødes en mørk eftermiddag i december og oplever, hvordan lyset fortrænger mørket!!
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste, hvor Børneklubben også medvirker.

Bagefter hygger vi os sammen i Forsamlingshuset til fælles spisning.

Fastelavnsspaghetti 6. marts 16.30.
Kom udklædt og vær med til at slå katten af tønden. Du hører også om, hvorfor vi fejrer fastelavn med alle traditionerne.
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Grathe
Høstgudtjeneste
i Grathe kirke den 27. september 2015
På denne dejlige sensommersøndag
mødte folk op til en kirke, der var flot

pyntet med georginer og kornneg.
Kirkekoret og trompetistens medvirken gjorde høstgudstjenesten til en
ekstra dejlig oplevelse, tak for det. Det
er altid en fornøjelse, når Kirkekoret
medvirker, og vi kan høre, at de bliver
bedre og bedre.
Efter endt gudstjeneste var der forskellige frugter, man kunne spise. Da vejret
var dejligt og solen skinnede, trak folk
udenfor til en snak, mens frugten blev
spist.
Dagens høstoffer, kr. 1.337,-, gik til
Kirkens Korshær, som vi håber, vil få
glæde af beløbet.
RJ.

Stillegudstjenester i Grathe kirke
Der vil efter nytår blive mulighed for at
komme til Stillegudstjeneste i Grathe
Kirke følgende dage:
Søndag, d. 24. januar kl. 19.00.
Søndag, d. 21. februar kl. 19.00.
Langfredag, d. 25. marts kl. 19.00.
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Stillegudstjenesterne vil forme sig med
enkelte salmer/Taizé sange til dæmpet
musikledsagelse eller a cappella.

Skriftlæsninger og læsninger af bønner fra tidligere perioder i kristenheden.
En kort indføring i et billede eller ikon
med efterfølgende stilhed til eftertænksomhed eller meditation.
Tænde et lys.
Kirken vil være oplyst af levende lys.
Gudstjenesten begynder som skrevet
kl. 19.00 – og man bliver, så længe man
vil.

Kyndelmissegudstjeneste
i Grathe, tirsdag den 2. februar kl. 19.00
I lighed med de seneste år fejrer vi igen
kyndelmissegudstjeneste i Grathe kirke, denne gang på selve kyndelmissedag - den dag, hvorom det i det gamle
bondesamfund hed, at

Kyndelmisse knude,
holder derude
og ryster sine klude,

som vil tude,
med sine stude
da er den halve vinter ude.

I det gamle bondesamfund repræsenterede kyndelmisse midvinter, som det
fremgår af rimet ovenfor. På kyndelmissedag skulle man helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage.
I den katolske kirke indvier man på
denne dag vokslysene og tænder lys
til ære for Jomfru Maria, som netop
på kyndelmissedag havde overstået
sin 40-dages barselsperiode, og derfor
igen kunne indledes i menigheden.
Hos os i Grathe fejrer vi også dagen
med masser af lys og sang, ikke for at
ære den katolske kirkes frommeste
helgen, men i glæde over Kristus, der
tænder lys i verden - at lyset endnu
engang sejrer over mørket, at vinteren
vender, og det nu går mod lysere dage.
Som et festligt indslag medvirker Thorningkoret under ledelse af Elisabeth
Tøttrup. Efter gudstjenesten sørger
menighedsrådet for våbenhuskaffe.
IM.

Anders & Henriette Hald

Vium

Oplev en sjælden, kraftfuld heltetenor fylde kirkens rum. Sang og musik
tilpasses kirkeåret i sang ord og tone.

Julekoncert i Vium

Har I lyst til en koncert, hvor alle de elskede og kendte numre bliver spillet?
Så har I muligheden i netop denne koncert, hvor vi indrammer hele højtiden i fælleskab
med jer.

Fredag den 11. dec. Kl. 19.00
Årets julekoncert i Vium, bliver med
fam. Hald. Du kan glæde dig til en aften
med de kendte danske og internationale julesange, som Oh Tannenbaum,
julenat og nu tændes tusind julelys.
Som fam. Hald selv beskriver det, ” der
er noget i luften, når Wagnertenoren
Anders og organisterne Henriette og
Søren samt datteren Leonore, gennem
sang, ord og tone udstråler den ægte
og glade julestemning.

- smukt formidlet gennem sang, ord og tone...

Oplev en ægte operasanger synge de salmer, værker og sange I kender og holder af. Koncerten er af høj kvalitet og består i høj grad af sang og musik folk kender og har lyst til at
komme og høre. Operasanger (tenor) Anders Hald og organist Henriette Hald har 20 års
erfaring som musikere og formidler en kirkekoncert der går lige til hjertet. Parret har lange klassiske uddannelser bag sig. Anders Hald har medvirket i flere operaer på det ny operahus i København og rundt om i Danmark og Tyskland. Kendt i bl.a. rollen som Samson
og medvirken i Tryllefløjten sammen med bl.a. Kurt Ravn. Med os har vi også organist
Søren Lind og vores datter Leonore på 8 år. Hun synger to sange med sin rene klare barnestemme.

En stemningsfuld
koncert,
hvor budskabet går lige i
hjertet, og hvor
deltagerne også
bliver en del af fællessalmer og lystænding.
Efter koncerten serveres der gløgg
m.m. i menighedshuset. Alle er velkomne til arrangeentet.
Vium Menighedsråd.

Vi har rødder i folkekirken. Med respekt for kirken og evangeliet tilpasses repertoiret klassisk og folkeligt med stor spændvidde, lige fra årstidssange og salmer til kirkearier, musical og kendte kirkemusikskalske værker.
Koncerten er en samlet pakke I sammensætter efter jeres smag. Vi tænker på detaljerne og
klargør alt omkring koncerten. Dvs. rent praktisk medbringer vi selv alt nødvendigt udstyr
lige fra klaverer til forlængerledninger, og spiller selv til de 3 fællessalmer hvis ikke jeres
organist er til stede. Vi bruger kirkens orgel til en afdeling uanset dets størrelse. Program
til koncerten og info til kirkeblad og kirkens hjemmeside sendes i god tid. Vi giver jer en
koncert hvor alle kan synge og nynne med, og gå opløftet derfra.

SANG ORD TONE

Henriette og Anders Hald

Randersvej 88 · 8800 Viborg

Tlf.: 86 67 49 66 / 20 40 00 28
Mail: tenorgaard@besked.com
www.anders-hald.dk

Det er tid for at sige farvel
Kantpælene forsvinder i lynets hast
bag mig ud af den lige landevej, alt
imens bilen kører frem imod min anden hjemegn Vium. Vium kirke har i
over 9 år ikke kun været min arbejdsplads, men også et sted hvor jeg har
følt mig rigtig godt hjemme. Her har
jeg mødt rigtig mange fantastiske mennesker, som alle hver især har lært mig
noget om det, som jeg nu ved i forhold
til at være kirkesanger og sognemedhjælper.
I mit arbejde som sognemedhjælper
vil jeg gerne takke menighedsrådet
for at I valgte, at stille mig overfor de
fantastiske udfordringer der var med
at starte babysalmesang og minikonfirmanderne op.

Babysalmesang har for mig været helt
fantastisk at opleve, ikke mindst fordi I
sognebørn har taget så godt imod det,
og bakkede det op med jeres store deltagelse.
Tak til alle jer minikonfirmander, som
troligt er kommet hver gang, og gjort at
det selv for en ikke uddannet i pædagogik, har kunne lade sig gøre at have
mange herlige timer sammen. Jeg har
nydt jeres mange dejlige spørgsmål og
kommentarer, som I jo bare stiller lige
ud af posen.
Tak til alle i sognet, I har alle været
med til at bidrage til, at Vium for mig
har været et godt sted at komme.
Kærlig hilsen Heidi Lystbech Nørgaard

Gospelkoret
Øve aftner i Menighedshuset i Vium:
27. jan
10. feb
24. feb
9. marts
Koncert 20. marts
Tilmelding til korleder Laila Trier
Hjørnholm senest 13. januar på lailatrier@hotmail.com

Menighedsmøde

d. 3. februar kl. 19
Her holder vi det årlige menighedsmøde, hvor formanden for menighedsrådet kort vil fortælle om året, der gik
samt visioner for det kommende år.
Herefter vil Jørgen Løvstad holde et
foredrag med titlen Bedsteforældrene
- børnebørnenes grå guld. Et foredrag
med relevans for både forældre, bedsteforældre og andre. Menighedsrådet
byder på kaffe og kage. Alle er meget
velkomne.

Julegudstjeneste

for Troldhøj og dagplejen torsdag den
17. december kl 10.00.
Efter en kort gudstjeneste er der risengrød for dagplejebørnene i menighedshuset.
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Vium
Nyt fra menighedsrådet
Spaghettigudstjeneste
25/2 kl 17.00
Vi vil gerne invitere alle til en hyggelig spaghettigudstjeneste i Vium Kirke
og Menighedshuset torsdag, d. 25. februar 2016 med Søren Peter Villadsen.
Som sædvanlig er det en forholdsvis
kort gudstjeneste i børnehøjde – men
altid med et budskab for alle aldersklasser!
Vi bringer lige et billede fra Lanternegudstjenesten, vi havde torsdag, d. 4.
november 2015 – et par rigtig hyggelige timer, hvor vi trods regn og blæst
gik rundt om kirken med lanterner, fik
varm suppe og havde et løb, som endte med, at hvert hold lavede lagkager,
hvor der på ingen måde manglede flødeskum og kagekræm!
Temaet i gudstjenesten var ikke overraskende: Lys i mørket, som passede
ret godt ind i på en dunkel novemberaften.
Vel mødt d. 25. februar.
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I september måned stoppede Anette
Ruskjær i menighedsrådet efter knap
syv års arbejde - heraf de knap seks år
som formand. Herfra skal der lyde en
stor tak til Anette for det gode og store
arbejde, hun har lagt i menighedsrådet.
Vi kommer til at savne hende i arbejdet.
Samtidig vil vi byde velkommen til
Tove Sjørslev, der før var suppleant,
men nu er nyt medlem af menighedsrådet - og allerede er i godt i gang med
forskellige opgaver. Vi har konstitueret
os efter Anettes udtræden af menighedsrådet, sådan at Tove nu er trådt
ind i redaktionsudvalget for kirkebladet og undertegnede er formand - øvrige poster er uændrede.
I det hele taget er samarbejdet mellem menighedsrådene blevet styrket
efter en del fælles møder om et nyt
kirkeblad, hjemmeside, gudstjenesteplanlægning med videre hen over de
seneste måneder.

Efter mange års ansættelse hos os har
vores kordegn, Heidi Nørgaard, fået
arbejde ved Engesvang Kirke, der ligger tættere på hendes hjem. Heldigvis
fortsætter Heidi med at have babysalmesang og minikonfirmandundervisning hos os. Søndag d. 29.11. vil vi efter
gospelgudstjenesten kl. 19 sige farvel
til Heidi og velkommen til vores nye
kirkesanger pr. 1.12., Lisbeth Gundtoft, ved et lille arrangement i menighedshuset. Vi håber, at mange af jer vil
bakke op om arrangementet.
Samarbejdet med vores nye præst, Jørgen Løvstad, fungerer fantastisk godt
og alle glæder sig over de visioner og
den energi, Jørgen bringer med sig ind
i arbejdet.
Menighedsrådet og de ansatte ønsker
alle en glædelig jul og Guds velsignelse
over det nye år.
På menighedsrådets vegne
Jens Kristian Lund Jensen

Farvel til menighedsrådet
Jeg har af personlige grunde desværre
set mig nødsaget til at sige farvel til
menighedsrådsarbejdet. Jeg vil gerne
sig tak for knap syv – heraf knap 6 år
som formand – spændende, udfordrende og givende år. Nu er der jo kun
et år til næste menighedsrådsvalg. Jeg

kan kun varmt anbefale at stille op. Det
er utrolig livgivende at være en del af.
Samtidig er alle hurtlerne afviklet, så
man kan koncentrere sig om det kirkelige arbejde.
Anette Ruskjær

Kirkelig vejviser
Sognepræst Jørgen Løvstad

Kirkekontoret

Præstesekretær

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

Menighedsråd Thorning

Menighedsråd Grathe

Vium menighedsråd

Formand
Ejvind Lihn. Tlf. 51 74 30 67

Formand
Verner Hansen Pedersen,
Mobil: 41 58 91 28

Formand
Jens Kristian Lund Jensen
Tlf. 2662 3142

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

Kirkeværge
Susanne Axelsen. Tlf. 86 66 79 63

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. Mobil 25 48 72 01
mail: moodyhenriksen@gmail.com

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

Organist
Britta Sauermilch. Tlf. 40 85 84 93
mail: goddi2@hotmail.com

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

Hjemmeside: www.thorningkirke.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. januar 2016.
Indlæg og forslag er velkomne: joelo@km.dk
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Gudstjenesteplan for
Thorning
10.30 SPV

Grathe

11. december
13. december 3.s.i advent

Julekoncert 19.00
16.30 Spaghettigudstjeneste med
Luciaoptog. Kirkekoret medvirker.

10.30

17. december
18. december

Troldhøj 10.30
19.30 Natkirke

20. december 4.s.i advent
22. december
24. december juleaften
25. december 1. juledag

10.30
10.00 Julegudstjeneste
Bakkegården
11.00 Børnegudstjeneste
16.15 Gudstjeneste.
10.30

26. december 2. juledag
27. december julesøndag

15.00 Gudstjeneste

13.30 Gudstjeneste

10.30

9.00
Kl. 19.00 Nytårskur (Kransekage)

10.30 SPV

1. januar Nytårsdag

14.00 (Kransekage)

Kl. 16.00 (Kransekage)

3. januar Helligtrekongers søndag

10.30

9.00

Lukket

14.00 (K) Kirkekoret medvirker.

10. januar 1.s.efter Helligtrekonger

17. januar Sidste s. efter Helligtrekonger Lukket
24. januar Septuagesima

Lukket

26. januar

10.00 Gudstjeneste bakkegården

31. januar Seksagesima

Lukket.

2. februar Kyndelmisse
7. februar Fastelavn

10.30
9.00(K) SPV

19.00 Stillegudstjeneste

10.30
9.00

Kyndelmisse-gudstjeneste kl. 19.00.
Thorningkoret medvirker. (K)
10.30 SPV Fastelavn

14. februar 1. søndag i fasten

10.30

21. februar 2. søndag i fasten

10.30

23. februar

10.00 Gudstjeneste Bakkegården

9.00 (K) Kirkekoret medvirker.

19.00 Stillegudstjeneste

25. februar 3. søndag i fasten

17.00 SPV Spaghettigudstjeneste

28. februar.
6. marts Midfaste

Vium

9.00 Erik Bjørn
16.30 Spaghettigudstjeneste

10.30

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

Dato
6. december 2.s.i advent

Thorning – Grathe – Vium

