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Giotto di Bondones kendt freskomaleri fra ca. 1304,
viser Bethlehem stjernen som en komet over stalden, hvor Jesus blev født.

JULESTJERNEN
Det er december. Der er travlt omkring spisebordet i køkkenet. Der flettes stjerner af de store børn, af tynde hvide strimler papir, mens familiens mindste sidder
helt koncentreret med lineal i den ene hånd og en blyant i den anden. Hun har
sat sig for at ville tegne en stjerne. Ikke denne her med fem spidser, hvor man
ikke løfter blyanten fra papiret, mens der køres fra spids til spids. Nej, Sofie har
bestemt sig for, at det skal være den store. Den med seks hjørner, og den skal være
i flot skinnende guldpapir. Det er svært. Meget svært, og Sofie er nu ved at miste
tålmodigheden. Det er lige som om. Det er som om, at de her hjørner ikke vil
noget som helst. Enten er de for spidse eller for stumpe. Det er ikke let. Kinderne
bliver røde, og raseriet er på vej.
Hen over søndagsavisen betragter far det hele. Han ser, hvordan hver især af
børnene er optaget af projektet, at pynte op. Han ser, hvordan Sofie er ved at
miste tålmodigheden midt i sin iver. Det er en hårfin grænse. ”Det er svært at
tegne stjerner”, siger far. Sofie nikker og lægger blyanten ned. ”Men jeg synes,
den allerede er flot” fortsætter far. ”Den er lavet af dig. Skal vi hænge den op,
når du har klippet den ud”? ”Det skal vi”, siger Sofie. ”Den er til mor. Den skal
hænge i vinduet her i køkkenet”. Om aftenen, hvor det er tid til pebernødder og
mælk, sidder de alle i køkkenet igen. Der er flettede stjerner over køkkenbordet
og guldstjernen lyser op i vinduet. Her er godt at være.
Omkring juletid pynter mange op med stjerner. I vinduer, på døren eller på
toppen af juletræet, som er det en påmindelse om, hvad der skete julenat for
omkring 2000 år siden. Stjernen viste vej for tre vise mænd fra Østerland. De
ville finde Guds søn. De ville finde og tilbede ham, som vil frelse verden. Der står
i Mattæusevangeliet således: ”Og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran
dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen var
deres glæde meget stor”.
Jul og glæde er to ord vi ofte forbinder med hinanden. I julen vil vi gerne
glæde andre, ligesom vi fornemmer, at andre også tænker på os. Forsøger at skabe
glæde i vores liv. Nogle år er glæden næsten givet på forhånd. Det er skønt at se,
hvordan stemningen stiger blandt børn og barnelige sjæle i takt med at dagene
nærmer sig jul, og pynten kommer op. Andre år er glæden ganske sporadisk. Kun
at finde i korte øjeblikke, som et lille strejf af lys ind i vores mentale mørke. Sorg,
savn og sygdom kan være svær at håndtere, hvis man skal bære det alene.
Julenat satte Gud stjernen på himlen over Bethlehem. Og i stalden kom Guds
søn til verden. Den nat sang englene, fordi Kristus blev født. Han, som viser os
kærlighedens vej og tænder lys i vores mørke. Stjernenes lys minder os om, at
vi her i verden aldrig er alene. Gud er med os. Han vil lyse for os og bryde vores
mørke.
God advents og juletid.
Sognepræsten.
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arrangementkalender
Adventsarrangement
i Grathe
kirke
1. søndag i
advent,
2. december
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 med mere
Arrangementet er gratis og alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag.

Onsdag den 12. december
kl. 19.30
”Vi synger julen ind
i Thorning kirke”

Medvirkende:
Jan Nørgaard (trompet)
Thorningkoret og Elisabeth Tøttrup
Efter koncerten inviterer Thorning
menighedsråd menigheden til kaffe og
julesang i forsamlingshuset.
Alle er velkomne.

18. december kl. 10.00
i Thorning kirke
Afholdes børnegudstjeneste
for dagpleje og børnehave

Igen i år glæder vi os til at indbyde særligt sognets mindste indenfor i kirken
til gudstjeneste. Vi mødes først udenfor kirken ved kirketårnet, hvor der vil
blive ringet med kirkeklokken. Herefter går vi indenfor, mens vores organist
vil spille for os. Sammen med vores
kirkesanger og præst vil vi synge nogle
af de kendte julesalmer, blandt andet
"Et barn er født i Bethlehem".
Enhver, som har lyst til at se, hvordan
gudstjeneste i børnehøjde foregår, er
meget velkommen. Det være sig både
små børn, dagplejebørn, børnehavebørn og andre, foruden forældre, bedsteforældre, ja, enhver, som har tid og
lyst, er meget velkommen.
Gudstjenesten holdes af præst Jeppe
Carlsen.
Alle er velkomne.

Bakkegården d. 23. december
Julegudstjeneste på
Bakkegården søndag
d. 23.december kl. 14.30

Vi genopfrisker salmerne og stemmer
tankerne ind mod jul.

4

Kom og vær med til en stund med fællesskab og hygge.
Venligst præst Jeppe Koch Carlsen

Nytårssammenkomst i både
Thorning
og Grathe kirke
d. 1. januar

I Thorning holdes der
eftermiddagsgudstjeneste kl. 14.00
Efterfølgende vil Thorning menighedsråd være vært for et stykke kransekage og et lille glas i våbenhuset.
I Grathe holdes der eftermiddags
gudstjeneste kl. 15.30, hvor Grathe
menighedsråd vil være vært for et glas
champagne og et stykke kransekage i
våbenhuset, imedens vi ønsker hinanden godt nytår!

Nytårsmøde i
Thorning
d 13. januar
kl. 14.00

Vi begynder i Thorning
kirke, hvor pastor Ejnar
Stobbe vil forrette gudstjenesten. Herefter går vi i
Thorning forsamlingshus, hvor Ejnar
Stobbe vil holde sit foredrag med titlen:
”Præsten fortæller røverhistorier”
Omkring 1910-30 levede der en berømt tyveknægt Peter Reimer her på
egnen, han boede vistnok i en hule i
Kompedal. Der er mange sjove historier om hans evner til at narre politiet

og andre folk. Ejnar Stobbe fortæller
de nu næsten glemte Peter Reimer historier.
Entré incl. kaffe og brød kr. 50.
Alle er velkomne

Studiekredsaftener

Velkommen til 3 spændende sogneaftner i Thorning, Grathe og Vium.
"Hvad er kirken"
Vi vil se på tre af kirkens betydninger i menneskelivet, som hhv. et menneskeligt fællesskab, et guddommeligt
mødested og en samfundsmæssig kulturbærer.
Pastoratets tre præster kommer med
oplæg og giver mulighed for samtale
og yderligere fordybelse.
Materiale fås ved henvendelse
Tidspunkterne er:
29/1 kl. 19.00 i Vium præstegårds
konfirmandstue
26/2 kl. 19.00 i Thorning præstegårds
konfirmandstue
12/3 kl. 19.00 i Grathe i klubhuset i
Hauge
Vi glæder os til at se jer!
På vegne af de tre menighedsråd,
Tina Frank, Jeppe Carlsen,
Frede Møller.
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Kyndelmissegudstjeneste
med Thorningkoret
I Grathe kirke søndag
d. 3. februar kl. 14.00

Denne eftermiddag vil
vi holde gudstjeneste
med lys i bænkerækkerne og nyde musik og
sang.
Thorningkoret medvirker med forskellige indslag. Det er nu tredje år i træk vi holder kyndelmisse gudstjeneste i Grathe
kirke. Det er hos os, her i pastoratet,
blev en tradition at holde denne gudstjeneste, som oprindeligt betyder lysmesse. Førhen mente man, at kyndelmisse er dagen, hvor det markeres, at
halvdelen af vinteren nu er gået. Ved
denne gudstjeneste blev et kommende

års stearinlys velsignet.
Vel mødt til en god eftermiddag.
Alle er velkomne

24. februar kl. 10.30
i Vium kirke afholdes
konfirmandgudstjeneste

I forbindelse med at vi er blevet et
tresognspastorat, og vi derved har
fået kommende konfirmander også
fra Vium, som nu deltager i konfirmandforberedelsen, vil vi som noget
nyt prøve at afholde en konfirmand
gudstjeneste. Planen er, at konfirmanderne selv vil stå for salmevalg, ind og
udgangsbønner, læsninger med mere.
Efter gudstjenesten er Vium menighedsråd vært for en let bespisning i
Vium præstegårds konfirmandstue.
Alle er velkomne.

Apropos!
Juleafslutninger...
Nu har julen ramt os og vi kan næsten opleve os som værende på en opløbsstrækning med tungen hængende ud af halsen. Der er meget vi skal nå og
oven i alt vores eget er der nu også juleafslutninger!
Jeg kom til at tænke på hvorfor juleafslutninger ligger før jul...?!! Det
burde i sagens natur hedde jule-'indledninger'. Juleindledning eller advent.
Advent, der betyder 'komme', har med forventning at gøre. Vi ser frem
mod noget der skal komme, Jesu komme. Hvert år fejrer vi, at Gud kom
ind i vores tid, blev en del af menneskets liv. Med sig havde han en evighed
til os.
Den sande jul handler ikke om at have travlt, den handler derimod om
at modtage en evighed. Og i det perspektiv, hvis det virkelig sank ind i os,
så ville vi kunne se frem til og glæde os over den evige Gud, der kommer til
os. Har vi så travlt, hvis evigheden er givet os?
Glædelig juleindledning, glædelig advent!
				
Jeppe Koch Carlsen
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Minikonfirmander

7 b. 2012
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7 a. 2012
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
05.08.2012
Tristan Døssing Andersen
19.08.2012
Rosa Marie Qvistgaard
Grathe Kirke
11.08.2012
Elias Kristian Elkjær
12.08.2012
Joakim Lyngsøe
12.08.2012
Oliver Lyngsøe
Bryllup
Thorning Kirke
01.09.2012
Karina Brander Døssing og
Peter Andersen
29.09.2012
Stine Thordahl Møller og
Dan Andersen

Grathe Kirke
11.08.2012
Annette Lauritzen Sørensen og
Anders Nonbo
11.08.2012
Lina Winnie Nielsen og
Henrik Sørensen Elkjær
Begravelse
Thorning Kirke
28.07.2012
Bodil Eleonora Hansen
10.08.2012
Carsten Peter Nielsen
27.08.2012
Kristen Ingemann Johansen
12.09.2012
Vera Rasmussen
15.09.2012
Ole Ardahl Jørgensen
16.09.2012
Knud Bent Pedersen
27.09.2012
Anita Marianne Bech Abrahamsen
05.10.2012
Frode Impgaard

Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10.00

Ved deltagelse af vores organist Elisabeth Tøttrup
Hver sidste tirsdag afløses sang af gudstjeneste også kl. 10.00
Dog, lillejuleaften, d. 23. december,
afholdes der julegudstjeneste på Bakkegården kl. 14.30
Alle er velkomne.
Vi er kommet på Facebook!
Søg efter "Thorning-Grathe-Vium kirker" og tryk på "Synes godt om".
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Kirkelig vejviser
Thorning

Menighedsrådsformand
Jørn Nielsen, Over Kærsholm Vej 1, Thorning
Kirkeværge
Birger Brødløs, Munkemarken 23, Thorning
Kasserer
Anna Grete Svenningsen, Munkemarken 74, Thorning
Graver
Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
Kirkesanger
Søren Bøge, Ulvedalsvej 66, Skræ
Organist
Elisabeth Tøttrup, Skelhøjevej 24, Viborg

86 88 00 39
86 88 08 14
86 88 03 27
86 88 09 46
86 88 00 84
86 66 72 09

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

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
Privat: Sct. Leonis Stræde 1, 8800 Viborg
86 62 04 37
E-mail: tf@km.dk Træffes bedst tirsdag – fredag mellem kl. 9.30 – 12
Mandag holder sognepræsten fri

Viborg kirkeradio

Sender hver søndag fra kl. 20-21 For Kjellerup egnen 101,7Mhz
Tjek hjemmesiden www.kirkeradio.dk

Thorning-Grathe sogne har fået ny hjemmeside
Tjek den på: www.thorningkirke.dk
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Gudstjenesteliste for Thorning og Grathe sogne
Dato

Thorning

2. dec. 1. s. i adv.
9. dec. 2.s i adv.
16. dec. 3. s. i adv.
18.dec. Jul for dagpleje og
børnehave
19. dec. Jul for skolen,
sidste skoledag
23. dec. 4..s.i adv.
24. dec. Juleaften
25. dec. Juledag
26. dec. 2. juledag
30. dec. Julesøndag
1. jan. Nytårsdag
6. jan. H.3.k
13. jan. 1.s.e.H.3.k
20. jan. Sidste s.e.H.3.k
27. jan. Septuagesima

10.30
9.00 Jeppe Carlsen
10.30
10.00 Jeppe Carlsen

14.00 Familiegudstjeneste
10.30 Jeppe Carlsen

9.00 og 10.00
9.00 Jeppe Carlsen
16.15
10.30

10.30 Jeppe Carlsen
15.00
10.30 Jeppe Carlsen

10.30
14.00 Nytårskur
9.00 Jeppe Carlsen
14.00 Nytårsmøde m. Ejnar Stobbe
10.30
9.00 Jeppe Carlsen

3.feb. Seksagesima
10.feb. Fastelavn
17. feb. 1.s. i fasten
24. feb. 2.s. i fasten
Fælles konfirmandgudstjeneste kl. 10.30 i Vium

Grathe

10.30
10.30 Jeppe Carlsen

15.30 Nytårskur
10.30 Jeppe Carlsen
9.00
10.30 Jeppe Carlsen
14.00 Kyndelmisse m
Thorningkoret
14.00 Jeppe Carlsen

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 25. januar 2013

