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Det bliver
alligevel altid jul
Jul..? Er det allerede ved at være den tid? Sådan tænker
mange, når de første småkager og meget juletingeltangel
bliver stillet frem hos købmanden allerede midt i oktober.
Nej, det er det vel egentligt ikke, sådan i
bund og grund, men lige
så sikkert er det dog, at det
altid bliver jul, næsten
hvad enten vi vil det eller
ej.
Jul..? Man kan have
det meget forskelligt
med erkendelsen af,
at julen snart står
for døren. Nogle år
er man overbevist
om, at alle de ting,
som skal nås inden jul,
er med til at gøre det
hele ganske og aldeles
uoverskueligt. Vi når det

aldrig, tænker man. Andre gange kan man måske være i et helt andet og bedre
humør og tage det helt oppe fra og ned. Med et smil minder man sine kolleger
på arbejdet, eller sine venner og bekendte, som pruster over byrden som tynger,
at julen er en herlig tid.
Byrden? Ja, sådan er der nogle, som ser julen og alt, hvad der følger med den.
Og måske hænger det også sammen med, at vi tror, at vi skal klare alting selv, og
alt kun er godt, når det er perfekt. Af samme grund står mange husmødre med
sved på panden i de sene, mørke aftentimer i december, og møjsommeligt bager
de den ene plade småkager efter den anden, for: der er jo intet som hjemmebag,
men som det dog tager tid! Der bliver bagt, syltet, fremstillet hjemmelavet rødkål
og asier. Og vel er det herligt, men mindre kan nok også gøre det. Dertil kommer
gaverne. Ja, de er jo et helt kapitel for sig, og hvis man ikke tager sig i agt, har
man, inden man får set sig om, påtaget sig at lave pakkekalender til sin veninde
eller ven, sine børn eller børnebørn. Der bliver handlet, klippet og klistret. Sat
gaver på snor. 24 styks eller måske det dobbelte. I julen er der meget, som skal
nås. Og nok derfor, fordi alt det, som skulle være så hyggeligt og godt, bliver for
meget for nogle, melder de sig et år eller to helt ud. Tager på charterrejser julen
over og sidder så på en sydhavsø og holder grisefest i varmen. Men jul, bliver det
nok altid alligevel, selv om det ikke altid er i vante rammer. En lille varm julefred
sniger sig ind. I et uopmærksomt øjeblik.
Men, hvorfor kan man spørge? Hvorfor bliver vi år efter år ved at trække det
gamle krybbespil frem af skabet og stille det i vindueskarmen? Hvorfor pynter
vi op og tænder lys og tæller ned? Fordi vi nok også glædes over det velkendte
og trygge. At vi i familie og gode venners lag samles om bordet. Kalder julen for
hjerternes fest. Tænder stearinlyset i dekorationen og ser, at mørket brydes af lys.
Julenat er det, at vi fejrer intet mindre, end at verdens lys fødes til jord. Han,
som vi kalder Guds egen søn, bliver født som et menneske. Gud stiger ned, i en
mægtig bue rører himlen jorden. Kærligheden kommer til os og er midt iblandt
os. Det er en helt ny begyndelse. Livet bliver nyt i Kristus.
På TV2 har man her i efteråret 2010 kunne følge anden sæson af Lærkevej.
En dansk satire, der virkelig rusker op i vores billede af, hvad man ellers gik
og troede, er tabu. Alt bliver der gjort grin med. Ægteskabets faste struktur,
sex og alkohol, ja selv død og mord er næsten del af hvert eneste afsnit. En
formildnende omstændighed er dog, at Søs Egelind og andre gør det fantastisk
godt. Der findes en lov, man kalder Murphys lov, som dækker over den talemåde,
at alt som kan gå galt, vil gå galt. Den sætning har man til tider fornemmelsen
af, at instruktøren til Lærkevej har skrevet sit manuskript over. Rigtig meget går
galt, fordi det kan. I et af afsnittene har et par, Kathrine og Andreas besluttet sig
for at blive gift. Kathrine proklamerer højt og tydeligt, at hun ikke tror på Gud,
og derfor vil hun ikke giftes i kirken. Andreas derimod vil gerne giftes i kirken og
overtaler Kathrine til at gå med der hen og bare se stedet. Mens de går rundt på
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kirkegården og kigger, fortsætter samtalen om Gud og modsætningen, at der er
ingenting, og pludselig siger Kathrine: "Andreas, er det ikke her på kirkegården
din søn er begravet?" Hvor til han svarer: "Jo, du står lige oven på ham". Og det
er det, hun gør, med sine høje hæle godt plantet på hans gravsten. Og da er det,
den meget fine sætning kommer fra Andreas' mund: ”Kathrine, hvis der ikke er
en mening med tingene, så er verden sku et ondt sted at leve”.
I julen bliver vi mindet om, at der er en mening med tingene. Gud lader sin
søn føde til vores jord. Gud blev menneske. Blev en af os. For at vi må blive hans.
Så meget holder han af os mennesker, at han giver sin søn for vores skyld. Det
er Guds store og ultimative kærlighedserklæring. I den sidste nye oversættelse af
biblen, kaldet Den nye aftale, kan man i Johannesevangeliet 3.16 læse at: Gud
elskede nemlig verden så højt at han ofrede sin eneste søn for at den der tror på ham,
ikke skal dø, men få evigt liv. Gud taler og handler gennem Jesus, det er gennem
ham, at Gud viser sig og kommer til orde. Gennem Jesus kender vi Gud. Hører,
at Gud tager imod os som sine børn. Rækker ud efter os og ønsker at vi må have
del i hans fællesskab. Et fællesskab, som end ikke døden kan få magten over. Lyset
skinner i mørket, og mørket kan ikke vinde over det.
Nogle år er julen en glædelig fejring. Familien mødes fra nær og fjern, og
alt er godt. Andre år er der skår i glæden. Man har ikke overskuddet. Måske
travlhed, sygdom eller bekymring fylder meget. Måske mangler der en, man
holder af, og det er svært. Alligevel, og nogle gange på trods skinner lyset også for
os. Minder os om, at med Kristus er en ny begyndelse mulig. Et liv, hvor vi ikke
skal kunne alting selv, men må bede om hjælp. Et liv, hvor vi er gode nok, og
hvor troen på syndernes forladelse og kødets opstandelse er mulig.
Må nådens og glædens lys skinne for os alle i advents- og juletiden og
dagene som følger. Rigtig glædelig jul!
Sognepræsten
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THORNING KIRKES KLOKKE
”Gør som jeg, tæl kun de lyse timer”, siger soluret. Thorning kirkes ur tæller alle
timer, både lyse og mørke, og hel - og halvtimeslag lyder ud over vor lille by og
længere endnu, afhængigt af vind og vejr. Kirkeuret er opsat i 1956. Det er lavet
på Tårnurfabrikken Chr. Ørnholms Eftf. i Løkken af R. Kjeldsen-Nielsen, og det
er skænket af Jens og Kathrine Søndberg, Thorning sogn.
Urets slag er som klokkeringningen en fortrolig del af sognets liv. Om de
tidligste klokker kan kun gisnes, men mon ikke den første hang i en klokkestabel
ved siden af den lille kullede middelalder-kirke. I 1558 blev Ungstrup kirke
lukket og nedbrudt ligesom Grathe kapel, og Thorning kirke blev forlænget
med sten derfra. Der blev bygget tårn, som siden forfaldt. Da kirken i 1709 var
kommet under Palstrup gods, forlængede herremanden Janus Friedenreich og
hans frue Anne Margrete Linde i 1743 kirken yderligere, byggede det nuværende
styltetårn, sløjfede nord - og syddøren og lavede indgang fra vest under tårnet.
Deres navne og våbenskjolde kan ses i tårnindgangen ved klokkerebet. Mon den
gamle middelalderklokke blev ophængt igen, eller var det en ny? Svaret fortaber
sig i historien.
Kirkens nuværende klokke har inskriptionen: 1871 J. MEILSTRUP
RANDERS. Den er af malm og er 84 cm i diameter. Klokkestøberen var 3.
generation af Meilstrupdynastiet, som i 1800 tallet støbte klokker, fortrinsvis til
jyske kirker. Hørup kirkes klokke er også fra dette klokkestøberi.
I århundreder er der om hverdagene blevet ringet til morgen- og aftenbøn.
Ringningen slutter med tre gange tre bedeslag: i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn. I almindelighed siger man, at solen ringes op og ned. Det
sker i vort sogn kl. 8.00 og kl. 16.00. Søn - og helligdage ringes til gudstjeneste
tre gange, en time før, en halv time før, og sidste ringning slutter med bedeslag.
Ved begravelser ringes der, når kirsten ankommer til kapellet og før og efter
begravelseshøjtideligheden. Ved bryllup bliver der, hvis det ønskes, kimet.
Ved kirkeårets tre store højtider, jul, påske og pinse, kimes der dagen før.
Juleaften sker det i forbindelse med gudstjenesten, men påske- og pinselørdag
sker det fra kl. 16.00 til kl. 17.00. Nytårsmorgen kimes der fra kl. 9.00 til kl.
10.00. Kimingen er elektrisk, men klokkeringningen er manuel, og graveren, der
også er ringer, holder stadig dette gamle håndværk i hævd.
Langs Hærvejen blev der i 2010 opstillet kunstværker. Et af dem var
installationen ”Den hvide skov” ved Vester Palsgård gamle skovriddergård nær
Hampen, hvor der kunne høres musik iblandet klokkeklang fra otte kirker
beliggende langs med Hærvejen. Her var den dybe melodiske klang af Thorning
kirkes klokke let genkendelig.
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Om klokkens betydning skriver N.F.S. Grundtvig:
Kirken den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde;
tårne fuldmange sank i grus,
klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung,
mest dog på sjælen, træt og tung,
syg for den evige hvile.
					

Give da Gud, at hvor vi bo,
altid når klokkerne ringe,
folket forsamles i Jesu tro
der, hvor det plejed at klinge:
Verden vel ej, men I mig ser,
alt, hvad jeg siger, se det sker.
Fred være med eder alle!
Foto og tekst af Ellen Andersen
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opslagstavle

Minikonfirmander 2010 står ved lågen på vej ind for at se Thorning kirke

Adventsarrangement i Grathe kirke
1. søndag i advent,
søndag d. 28.
november kl. 14.00

Igen i år afholdes gudstjeneste for hele
familien
Vi vil traditionen tro denne dag
synge nogle af adventstidens kendte
salmer under spil af både trombone og
orgel.
Årets minikonfirmander og konfirmander vil deltage aktivt i gudstjenesten, hvor vi fejrer adventstidens
begyndelse.
Efterfølgende er der underholdning
i Hauge Forsamlingshus, hvor Grathe
menighedsråd er vært for sodavand,
kaffe m.m.
Arrangementet er gratis
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag.

Julekoncert i Thorning kirke
Onsdag d. 15. december
kl. 19.30

Julen synges denne aften ind i Thor-
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ning kirke. Trompetspiller Jan Nørgaard vil medvirke sammen med
Thorningkoret og Elisabeth Tøttrup.
Efterfølgende er der kaffe og julesang i
Thorning Forsamlingshus, hvor Thorning menighedsråd er vært for en kop
kaffe med mere.
Arrangementet er gratis, og alle er
velkomne.

Småbørns gudstjeneste i
Thorning kirke
Tirsdag d. 21. december
kl. 10.00

Igen i år glæder vi os til at invitere
sognets mindste indenfor i kirken til
gudstjeneste.
Både dagplejebørn og børnehave-

børn vil komme og synge med på et
par af de kendte julesalmer. Enhver
som har lyst til at se, hvordan en gudstjeneste i børnehøjde foregår, er meget
velkomne. Ja, hvad enten man er barn
eller voksen, forældre, bedsteforældre
eller andet, er man velkomne.

Nytårssammenkomst
og gudstjeneste
i Grathe kirke
d. 2. januar
kl. 14.00

Efterfølgende vil
Grathe menighedsråd være vært for
kransekage og et glas champagne i
våbenhuset, hvor vi får lejlighed til at
ønske hinanden godt nytår

Nytårsmøde i Thorning
Forsamlingshus om Jeppe
Aakjær
Tirsdag d. 18. januar
kl. 14.30

med Knud Peder Jensen, cand.
phil. højskolelærer, journalist og forfatter.
I over tre år har Knud Peder Jensen, som er historiker og bosiddden-

de på Fur, arbejdet på at studere og
skrive den første egentlige biografi
om Jeppe Aakjær - hans liv og hans
digtning.
Resultatet er blevet en storslået
fortælling, der både rummer afhandlingens karakter med grundig
og velovervejet behandling af de
mange data og livsstumper, men
samtidig er holdt i en fortællende
form. Og spændende, som en roman, har Jeppe Aakjærs liv været.
Fra fødsel, 1866 - til en relativt tidlig død i 1930, på et tidspunkt hvor
Jeppe Aakjær stod på toppen af sin
karriere og i sine fire binds erindringer kunne se tilbage på et fantastisk
og forunderligt liv. Fantastisk og
forunderligt, fordi han så at sige selv
med sine valg og sin vilje skabte sit
eget liv. Derfor er biografiens undertitel meget betegnende "En moderne livsfortælling".
Aakjær var nemlig om nogen
dansk forfatter moderne. Han startede omtrent sit liv med at gøre
oprør mod det vedtagne, mod konventionerne. Og selv om han var
"enestekarl" hjemme på Aakjær, da
han første gang for alvor førte pennen til papiret, så var han allerede
fra begyndelsen af 1880´erne på vej
væk fra bondesamfundet. På vej ind
til den store by, hvor uddannelse, arbejde, liv og digtning var mulig på
måder, de gamle end ikke drømte
om.
Men det kneb gevaldigt med for
alvor at komme i gang. Også med
kærlighedslivet. I næsten 15 år dannede han par med storbondens dat-
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ter Marie Bregendal. Hun ofrede
sig, økonomisk, for ham, og drev
pensionat i København. Senere blev
han lykkeligt gift med billedskæreren Nanna Krog. Også hun ofrede
sig og skabte senere den atmosfære
på Jenle, der dannede rammen om
bondeforfatterens liv og digtning de
sidste 25 år af hans liv.
Arrangementet er gratis og alle er
velkomne.

Kyndelmisse
Gudstjeneste
i Grathe kirke
onsdag d. 2. februar kl. 19.30

Igen i år vil vi afholde en anderledes
gudstjeneste i Grathe denne aften
Der vil være stearinlys i bænkerækkerne og musik og sang
Thorning koret vil deltage med forskellige indslag
Efterfølgende vil Grathe menighedsråd være vært for en kop kaffe
m.m.
Alle er velkomne.
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Koncert i
Thorning Kirke
søndag den
6. februar 2011
kl. 19.30
"Elvis i kirken", Medvirkende er Karsten Holm ( sang )
Christian Spillemose ((klaver/orgel)
Karsten Holm kommer denne aften til sin barndomsby Thorning, hvor
han i Thorning kirke vil synge forskellige af Elvis Presleys gospelsange og
fortælle noget af historien om dem.
Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt for rock an'roll og de
på hans tid vovede hoftesving. Men Elvis var et troende menneske og havde
en særlig passion for gospelsange, som
han sang ofte og gerne med stor indlevelse og nærvær. Sangene er blot ikke
blandt de mest kendte. Gospelmusikken fulgte Elvis Presley gennem hele
hans karriere, både på scenen og på
Graceland sammen med hans venner
og familie. Elvis Presley var dybt afhængig af at synge disse sange og altid
sammen med andre.
Koncerten er en afvekslende rejse
mellem de store ballader og de swingende uptempo-numre, som "Swing
down sweet Charriot". Karsten Holm
synger sangene, med hvad han selv kalder stor indlevelse og glimt i øjet.
Der er fri adgang til koncerten. Alle
er velkomne.

Kirke til Kirke
volontører søges
Har du lyst til at blive volontør i
Herning nordre, Herning søndre
og Ikast-Brande provstiernes Kirke
til kirke projekt?
Du skal deltage i et 14 dages
volontørkursus i august 2011.
Derefter skal du ud til et af vore
projekter i f.eks. Afrika eller Asien.
Vi forestiller os at du er over 18 år
og har lyst til at gøre en forskel i 3
måneder ”derude” (midt sept. 2011
– midt dec. 2011) for så at komme
hjem og fortælle om oplevelserne og
de projekter, du har fået kendskab
til, i sognene i de tre provstier (fra
januar til og med marts 2012).
Henvend dig til provst Niels
Christian Kobbelgaard: nck@
km.dk eller hør nærmere på tlf.
97141049 om muligheder og
vilkår.

Støttekoncert
for byggeprojektet
på Kjelsølejren
Alle er hjertelig
velkommen!

Vær med til en fantastisk
nytårskoncert i Fonnesbæk Kirke
O. Vestergaard Poulsens Allé 1, Ikast

Fredag den 21. januar kl. 19.30
Organist og musiker Villy EgmosE, Skjern,
og sanger Tina lyndErup, Videbæk,
synger og spiller
Reserver billetter på tilmeld@kjelsoe.dk
eller tlf. 86 96 64 23 - bestil allerede nu. Billetterne
udleveres og betales umiddelbart før koncerten.
Voksne kr. 150,- Børn u. 14 år kr. 50,-

Sang på bakkegården hver tirsdag kl. 10.00
ved deltagelse af vores organist Elisabeth Tøttrup
Dog aflyses tirsdag d. 21. december. Man er i stedet meget velkommen
til at deltage i gudstjeneste i kirken for både børn og voksne, hvor særligt
dagpleje og børnehavebørn er indbudt.
Torsdag d. 23. december, lillejuleaften, afholdes der på Bakkegården
julegudstjeneste kl. 10.00
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb:

Thorning kirke
25. juli: Søs Koustrup Jensen
29. august: Stine Koue Jensen
8. august: Malthe Sass Skov
12. september:
Lærke Augusta Würtz Jensen
12. september: Oline Sejdelin
Schrøder
3. oktober: Sebastian Noah Nielsen
17. oktober:
Johannes Storgaard Funch
Grathe Kirke
10. oktober:
Adam Bendtsen Kræmmer Krogh

Bryllup

Thorning Kirke
31. juni: Heidi Sigaard Hansen og
Thomas Hansen
21. august: Heidi Weihrauch
Andersen og Jacob Weihrauch
28. august: Rikke Ruby Overvad
Philipsen og Ole Ruby Overvad
Philipsen
29. august: Jannie Jensen og
Dan Koue Jensen
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11. september: Merethe Erica
Rosenkvist Pedersen og Kim
Kortegaard Pedersen
9. oktober:
Anette Sejdelin og Kim Sejdelin
Grathe kirke
10. oktober: Winnie Bendtsen
Kræmmer Krogh og Kasper Bendtsen
Kræmmer Krogh

Begravelse

Thorning kirke
Jacob Kristian Petersen,
død 29. juni 2010
Edith Ruth Laursen,
død 13. juli 2010
Else Kathrine Agerskov Duch,
død 15. august 2010
Simon Kjellerup Andersen,
død 19. august 2010
Henny Elvira Johansen,
død 28.10.2010
.
Grathe
Ida Mortensen, død 27. juli 2010

Fotografen er Anna Kirstine Spanggaard Jespersen

Søndag d. 31. oktober blev Blichers gamle
fortælling Røverstuen opført i Thorning kirke
Astrid Guldhammer var fortæller og Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor
sang. Det var en fantastisk aften i vores og Blichers gamle kirke. En aften med
utrolig smuk sang og en god fortæller. Herligt var det at opleve opførelsen af en
fortælling fra vores egn, opført helt lokalt i en flot og nutidig udgave. Inger Mejer
Jensen, som takkede af, har selv skrevet sangteksterne, som Lars Sømod har sat
melodi til.

Kirkelig vejviser
Thorning
Menighedsrådsformand Dorte Prang, Godthåbsvej 10, 2 sal nr. 3,
8600 Silkeborg
Kirkeværge Birger Brødløs, Munkemarken 23, Thorning
Kasserer Anna Grete Svenningsen, Munkemarken 74
Graver Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
Kirkesanger Søren Bøge, Ulvedalsvej 66, Skræ
Organist Elisabeth Tøttrup, Skelhøjevej 24, Viborg
Grathe
Menighedsrådsformand Verner Pedersen, Haugevej 39, Hauge
Kirkeværge Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose
Kasserer Se Thorning
Graver Søs Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
Kirkesanger Peter Kildedal, Bygtoften 5, Kjellerup
Organist Se Thorning

20 27 34 30
86 88 08 14
86 88 03 27
86 88 09 46
86 88 00 84
86 66 72 09

86 88 83 92
86 88 03 12
86 88 09 46
86 88 49 50

Sognepræst Tina Frank, Blichersvej 32, Thorning
86 88 00 02
E-mail: tf@km.dk Træffes bedst tirsdag – fredag mellem kl. 9.30 – 12
Mandag holder sognepræsten fri
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Gudstjenesteliste
for Thorning og Grathe sogne

Dato

Thorning

Grathe

5. dec. 2.s.adv.
9.00
10.30
12. dec. 3.s.adv.
9.00 Karen Marie Ravn
15. dec.
19.30 Koncert: ”Julen synges ind”
17. december
9.00 og 10.00 Skolegudstjenester
19. dec. 4.s.adv.
10.30 Aage Nielsen
21. december
10.00 Børnegudstjeneste
23. december
10.00 På Bakkegården afholdes julegudstjeneste, alle er velkomne
24. dec. Juleaften
16.15
15.00
25. dec. Juledag
10.30
26. dec. 2. juledag		
10.30
1. jan. Nytårsdag
15.00
2. januar Hellig 3.k.s
10.30
14.00
9. jan. 1.s.e.H.3.k
19.00 Klaus B. Møberg
16. januar 2.s.e.H.3.k
9.00 Karen Marie Ravn
23. januar 3.s.e.H3.k
10.30
9.00
30. januar. 4.s.e.H.3.k
9.00
10.30
2. feb. Kyndelmisse		
19.00 m. Thorningkoret
6. feb. 5.s.e.H.3.k.
10.30
6. feb.
19.30 Koncert: „Elvis i kirken“
13. feb. s.s.e.H.3.k		
10.30 Aage Nielsen
20. februar. Septuagesima
14.00 Winnie Rischel
27. feb. Seksagesima
10.30
9.00
Kirkebilen er til for at bruges! - Man ringer selv til Thorning Taxi & Turist,
tlf, 86 88 01 75 senest dagen før og træffer aftale om afhentning.
Hvor intet andet står anført er det sognepræst Tina Frank, som har gudstjenesten.
Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om året.
Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktør Tina Frank inden 24. januar 2011
Tryk: Norup Grafisk Design, Viborg, tlf. 86 62 33 21

