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Foråret

er håbets tid
Fuglene er begyndt at synge igen. Deres muntre triller fylder luften med en særlig energi. I disse dage fornemmes
særligt, at dagene bliver længere, og at varmen og lysets
styrke er tiltagende. Foråret er en dejlig tid. Humøret
stiger for mange af os i takt med, at naturen folder
sig ud. Ikke ret meget synes helt at kunne overgå en
tur i skoven eller i haven. At mærke solens stråler
varme på sin kind og betragte, hvordan livet pibler frem af den sorte jord. År efter år må man
glædes over naturens skønhed. De fine små
planters råstyrke. De var som sunket i
jorden, men kommer nu frem. Også
under hækken og i de tilplantede
krukker er blomsterne på vej. Vintergækkerne titter op og vidner om en
enorm modstandskraft. De kan tage
lidt af hvert. Skulle der her i foråret
komme en gang nattefrost, vil de dog
ikke visne og dø. Det er, som om, at nogen eller noget holder hånden over dem.

Påsken falder tidligt i år. Og næsten samtidig med at naturen folder sig ud, vil
der fra vores kirker blive forkyndt, at Kristus opstår fra de døde. Budskabet vil
lyde, at han påskemorgen bryder mørkets magt. Han går ud i lyset. Overvinder
døden og giver håb til vores liv. For det er netop det Kristus gør. Han lever og
dør. Lever menneskelivet fuldt ud, går i døden for påskemorgen at besejre døden.
Han lever håbet ind i vores verden og gør en forskel, også i vores liv. For kristendom er ikke kun en tale om, at der er liv efter døden, men er også budskabet
om, at der allerede nu er et liv, som må leves. I håb, i mod og i tillid til, at livet
er livet værd. Kristus er kommet og går med os på vores vej. Håb er at vide, at
Kristus har talt og fortsat taler til os. Han siger: ”Se, jeg er med jer alle dage helt
til verdens ende”. Med disse ord døber vi vores små. Bærer dem frem for ham ved
døbefonten, alt imens korsets tegn tegnes for deres ansigt og for deres bryst, og
Gud velsigner dem. Håb er det, som intet menneske kan undvære. Det ændrer
vores liv. Giver frimodighed og nye perspektiver. Håb er, at turde tro på, at Gud
er med os både nu, men også i den fremtid, vi ikke kender.
Snart vil årets konfirmander fejre konfirmationsdagen. Det er en stor dag. En
dag hvor både familie, venner og sognet glæder sig over disse unge mennesker.
Glæder sig over, at de vil sige ja til at blive konfirmeret i den kristne tro. At de
på et bevidst eller ubevidst plan har tillid til, at det gør en forskel at høre Kristus
til. Tror på, at Gud holder hånden over og under os livet igennem og tager imod,
når vores sidste time kommer.
God forårstid og god påske til alle!
Sognepræst Tina Frank
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siden sidst
Afsked med
kirkesanger Søren Bøge
Vores kirkesanger gennem 16 år Søren Bøge,
Skræ, har valgt at gå på
pension. Der holdtes
afskedsreception i forsamlingshuset i
slutningen af november 2012 og Søren
holdte formelt til 1. december 2012.
På menighedsrådets, betjeningens og
sognets vegne vil vi gerne takke dig,
Søren for mange gode år og vi ønsker
dig alt godt i din pensionisttilværelse.
Ansættelse af
ny kirkesanger
Pr. 1. december 2012
ansatte vi i Thorning ny
kirkesanger. Det er Tove
Moody Henriksen, Tulstrup ved Ikast.
Velkommen hos os. Vi ser frem til
godt samarbejde!
Mit navn er Tove Moody Henriksen.
Jeg er 46 år, uddannet lærer og har i
mange år arbejdet som vikar på forskellige skoler i Midtjylland.
Jeg bor i Tulstrup ved Ikast sammen
med min mand Per og vores 5 børn i
alderen 4 til 14 år.
Mit liv har altid været fyldt med
musik. Som barn gik jeg til guitar og
blokfløjte i skolen, og i fritiden til
klaverundervisning og tambourkorps.
Både i gymnasiet og på seminariet
havde jeg musik som hovedfag og jeg
har spillet og sunget i mange forskellige sammenhænge, lige fra at lede et
lille skolekor over korsang og musicals
til opførelse af en opera.

Når jeg ikke synger eller spiller, holder
jeg af at strikke og hækle eller nørkle
med et eller andet.
Jeg er rigtig glad for at komme i Thorning og Grathe Kirker, og jeg nyder at få
brugt min stemme og lære nye salmer.
Afsked med
gravermedhjælper
Nils Jørgen Pedersen
Siden januar 2002 har
Niels Jørgen Pedersen,
Stenrøgel været gravermedhjælper i Grathe. 11 gode år har
det været. På menighedsrådets, betjeningens og sognets vegne vil vi gerne
sige dig tak Niels Jørgen for den tid du
har været gravermedhjælper. Tak for
godt samarbejde og veludført arbejde.
Afsked med præst
Jeppe Koch Carlsen
I september 2012 fik
vores tresognspastorat
mulighed for at få ansat
en præst med løntilskud i en seks måneders periode.
Jeppe Koch Carlsen blev ordineret i
Viborg Domkirke og herefter indsat
ved høstgudstjenesten i Gråmose. I
seks måneder har Jeppe fungeret som
hjælpepræst her hos os. Det har været
seks gode måneder. Vi ønsker dig her
fra pastoratet held og lykke i din videre
præstegerning, Jeppe og held og lykke
med den kommende familieforøgelse.
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Konfirmander 2013
Grathe Kirke
Bededag d.26.april kl.10.00
Thorning skoles
specialklassekonfirmander:
Lise Moeskjær Andreassen, Jernbanegade 30, 8882 Fårvang
Jeppe Frydenlund Hansen,
Fuglemosevænget 34, 8620 Kjellerup
Ronni Ojala Sandfeld Hansen,
Lillemøllevej 16, 8620 Kjellerup
Natasha Becker Jørgensen,
Philipshave 11 8620 Kjellerup
Natacha Nyrup Lyngsøe,
Danbovej 3, 8620 Kjellerup
Vinderslev Kirke
søndag d.5.maj
Emma Lulu Thomsen,
Vinderslevvej 19, Vinderslev
Grathe Kirke søndag d. 5.maj
Asbjørn Bendtsen,
Stenrøgelvej 2, Grathe
Simon Thøgersen Brøns, Birkevej 18
Jeppe Grønkjær Jensen,
Ålborgvej 2B, Grathe
Julia Bjørn Kristensen, Haugevej 30
Frederikke Lau-Nielsen, Brokhusvej 9
Stine Hvam Nielsen,
Stendalvej 5, Skræ
Martin Wedel Pedersen,
Haugevej 2
Emil Kragelund Rasmussen,
Haugevej 29, Hauge
Thor Rye Bjerregaard Villadsen,
Haugevej 45, Hauge
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Vium Kirke
Kristi Himmelfartsdag d.9.maj
Lukas Jepsen Bak, Ungstrupvej 4
Mathias Pillsburg Gaardsdal,
Kongemosevej 5
Camilla Kirstein Skiffard Jensen,
Skrænten 29
Ida Kirstein Skiffard Jensen,
Skrænten 29
Emma Weng Nørskov Johansen,
Hornskovvej 15, Vium
Joakim Lyngsøe, Skovvej 67
Oliver Lyngsøe, Skovvej 67
Victor Mulpas Nlandu Mayasi,
Sølunden 19, Hvam
Cecilie Voldum Voss Pedersen,
Hestehaugen 6, Vium
Christian Thygesen, Gl. Hærkrovej
43, Hvam
Anne Grete Lynge Wendelboe,
Krogsgårdsvej 74, Hvam
Thorning Kirke
søndag d.12.maj kl.9.00
Josefine Nedergaard Amby ,
Skivevej 36, Skræ
Ulrikke Lundstrøm Andersen,
Møllevej 14, Thorning
Andreas Koue Carlsen, Blichersvej 64
Nikolaj Voigt Jensen, Mosevej 1
Anne Katrine Dalby Johansen,
Hængebøgen 21, Kjellerup
Simon Hunskjær Kristiansen,
Haugevej 23, Hauge
Pernille Rendbæk
Marquart,Hyldevangen 17
Thorbjørn Märcher,
Kong Valdemars Vej 35
Søren Munk Olsen, Rosenborgvej 7
Mads Bech Pedersen,
Bødkersmindevej 11

Max Pedersen, Blichersvej 60
Freja Hampen Thøgersen,
Tørrepladsen 51
Thorning Kirke
søndag d.12.maj kl. 11.00
Nanna Mørkholt Bengtsson,
Gl. Hærkrovej 26, Hvam
Marc Zein Dahl, Stendalvej 10
Cecilie Riis Elkjær, Sindingsgade 29
Mads Moeslund Eriksen, Skovvej 51
Jeppe Duelund Esbensen,
Grågårdevej 8
Benjamin Quottrup Iversen,
Skovvej 82
Mikkel Frostholm Jakobsen,
Skovvej 61

Jonas Frydendal Bastrup Knudsen,
Tørrepladsen 14
Emma Stenvang Lundgaard,
Lundgårde 4
Cecilie Agerskov Nielsen,
Niels Bugges Alle 18, Vium
Emil Agerskov Nielsen,
Niels Bugges Alle 18, Vium
Mads Wienberg Pedersen,
Hedevej 10 Ans
Ditte Marie Skov-Andersen,
Impgårdvej 7, Ungstrup
Simone Passer Storgaard,
Kong Knuds Vej 11 		
Tricia Solhøj Rosenkvist Tolstrup,
Papsøvej 2, Hvam

Studiekredsaften

d. 12/3 kl. 19.00 i Grathe i klubhuset i Hauge
Tirsdag d. 12. marts afholdes den sidste af tre studiekredsaftener i Grathe for
vores tre sogne Thorning, Grathe og Vium. Emnet er ”Kirkens betydning
som en samfundsmæssig kulturbærer”.
Det er ikke nødvendigt at have fulgt de to forgående aftener for at kunne
deltage. Tina Frank vil denne aften komme med oplæg og giver mulighed for
samtale og yderligere fordybelse. Vel mødt!
På vegne af de tre menighedsråd,
Tina Frank, Jeppe Carlsen, Frede Møller

Pilgrim for en dag

Sæt kryds i kalenderen

✗

For 7. år i træk vandrer Elisabeth Lidell sammen med en gruppe på 20 mennesker på Hærvejen: fra Padborg til Viborg. Hun vil gerne igen invitere sognets beboere med på en dags vandring: torsdag den 6. juni. Man behøver
ikke melde sig til på forhånd, men møder blot op kl. 8.45 ved herberget i
Den gamle Præstegård, Sinding Hedevej 2, Kragelund, 8600 Silkeborg medbringende madpakke og drikkelse til frokost. Vi går ca. 20 km. og er fremme
ved Thorning gamle Skole, Blichersvej 31, Thorning, 8620 Kjellerup sidst på
eftermiddagen. Alle er velkomne.
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arrangementkalender
Sang - og musikaften
i Thorning kirke
onsdag den 3. april kl. 19.30

Musik for orgel og trompet, korsange og
fællessalmer.
Medvirkende: Trompetist Jan Nørgaard, Thorningkoret, Elisabeth Tøttrup.

Koncert i Thorning kirke
tirsdag den 16. april kl. 19.30
”Årstidens salmer og sange”

Medvirkende:
Laura Flensted-Jensen (sang)
Frederik Munk Larsen (guitar)
Dansk og udenlandsk musik, med
sang akkompagneret af guitar, samt
flot musik for guitar-solo.
Vedkommende og professionelt præsenteret og fortolket af de to musikere,
der har stor koncerterfaring fra både
ind - og udland.
Der er fri adgang til koncerten.

Foredrag, fest og inspiration
på Danske Kirkedage

Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes
Danske Kirkedage 2013 i gang med en
storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ven-
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tes 5.000 mennesker fra alle dele af
landet til denne første del af fire dages
kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12.
maj.

Kom og vær med til fire dages
kirke- og kulturfestival

Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed
for hele familien til at opleve et sandt
overflødighedshorn af aktiviteter med
foredrag, debatter, musik, Knirkerevy,
workshops, kunst, Mulighedernes
Marked og gudstjenester. Mere end
200 forskellige programpunkter for
alle fra 3 år til 100+ venter og viser
mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde
på kirkedagene er: Stortingspræst Per
Arne Dahl, Norge, der på baggrund af
terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya
taler om ’At rejse sig efter en rystelse’
Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil
fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen
Forfatteren Jens Smærup Sørensen
vælger sange fra Højskolesangbogen
og causerer over livet i almindelighed
og sangene i særdeleshed
Værterne på DR´s Tro-redaktion, som
vil være til stede under kirkedagene
og – ud over at bringe indslag i DR
fra kirkedagene - invitere til dialog om
DR´s programmer om tro og eksistens
Korshærschef Helle Christiansen, der
taler om kirkens troværdighed – eller
mangel på samme. Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare

gudstjenesten. Internationale gæster
fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA,
Myanmar, Indien, Ægypten og Japan

Alle kan deltage på
Danske Kirkedage

Der er mulighed for at tilmelde sig
’hele pakken’ fra torsdag til søndag
eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1.
april sker på www.kirkedage.dk, hvor
man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om
arrangementet. Henvendelse kan også
ske til kirkedagenes sekretær Christen
Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf.
40 34 90 96.

En anderledes gudstjeneste
- historisk kirkevandring
20. maj, 2. pinsedag

Kirke er der, hvor to eller flere samles
for at høre Guds ord. I menighederne
i Thorning og Grathe er vi dog så heldige at have hver sin kirkebygning, når
vi samles til gudstjeneste - den gamle
middelalderkirke i Thorning og den
knapt 100 år gamle Grathe kirke. Men
oprindelig har der stået to middelalderkirker mere i Thorning-Grathe,
nemlig i Ungstrup og på Grågårds

mark. Historien om én af disse kirker
skal vi høre, når vi holder en anderledes gudstjeneste 2. pinsedag.
Vi samles kl. 9.00 på kirkepladsen i
Thorning. Herfra bliver vi i bus kørt
først til Kirkehøj, hvorfra man i klart
vejr kan se Thorning kirke. Efter en
morgensalme og historien om Kirkehøj bliver vi kørt til mindestenen for
Ungstrup kirke, hvor vi indleder selve
vandringen efter en kort andagt og
fortælling om den nedrevne kirke. Fra
Ungstrup går vi ad den gamle kirkesti
gennem Præstegårdsskoven og Kirkeskoven mod den kaldende klokke i
Thorning, som sognebørnene i Ungstrup har gjort gennem århundreder,
efter de mistede deres egen kirke. Vi
slutter med andagt i Thorning og en
kort historisk fortælling om kirken.
Efterfølgende er menighedsrådene
vært ved en let frokost i herberget.
Drikkevarer kan købes.
Det var oprindelig meningen at fortsætte den historiske kirkevandring via
Møllevej og Grågårdevej til Grathe kirke, hvor vi undervejs også skulle høre
om det gamle Grathe kapel. Denne del
at turen venter vi imidlertid med til
næste år, da aktivitetsudvalget skønner,
at flere har mulighed for at deltage, når
turen ikke er så lang. Dette års kirkevandring fra Ungstrup til Thorning er
på knap 3 km. Selvom man ikke deltager i vandringen, er man naturligvis
velkommen til at støde til for at deltage i andagten og resten af programmet,
når vi når Thorning kirke.
Vel mødt til en
anderledes gudstjeneste!
Menighedsrådene
i Thorning og Grathe
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Konfirmandtur 2013
En tidlig, mørk og kold januarmorgen mødtes vi ved parkeringspladsen foran
Thorning kirke for at køre mod Århus. Der var sne og isglatte veje den dag,
og temperaturen var en del under frysepunktet. Da vi ankom besøgte vi først
Kirkens Korshær i Århus. Her fortalte Kirkens Korshærs præst om hverdagen i
huset. Hvad det er for en type mennesker, som besøger huset, og om, hvordan
brugerne har mulighed for at komme for at få et måltid mad, en kop kaffe og en
snak med mennesker, som gerne vil lytte. Herefter skulle vi på guidet rundtur i
den indre by. Konfirmanderne blev delt op i to hold, og hvert hold fik en guide,
som var tidligere hjemløs. For det ene holds vedkommende var guiden en ung
mand på kun 24, som havde levet på gaden i mange år. Han fortalte blandt andet
om, hvordan livet på gaden var, som både misbruger og kriminel. Det var en
spændende oplevelse rundt i de snedækkede gader i Århus, og konfirmanderne
var meget lyttende og interesserede. Man fornemmede at det satte tanker i gang
om et hårdt liv. Efter Poverty vandringen skulle vi have frokost på en lille cafe,
drevet af unge psykisk ustabile. Konfirmanderne nød igen at komme inden døre
i varmen og få et måltid mad. Da maden var spist gik vi mod Aros, hvor vi så
regnbuen, den øverste del af Århus kunstmuseums bygning. Dagen sluttede af
med et besøg i vores hjælpepræst, Jeppe Carlsens lejlighed på 10. sal, inden turen
igen gik hjemad med en busfuld meget stille og trætte konfirmander.
Konfirmanderne har om dagen blandt andet sagt:
”Jeg synes det var spændende og noget helt andet end hvad jeg er vant til”.
”Det var hyggeligt oppe hos Jeppe”
”Det var interessant at møde en anden kultur. Man kunne se på guiden at han
havde været i misbrug”.
En konfirmand siger kort: ”Turen var god og det første var godt og spændende.
Rundvisningen var også god, men maden var den bedste”
En konfirmand skriver meget fint: ”Jeg synes, at det var skræmmende at høre,
hvordan nogle børn, der er vokset op i et hjem med alkohol problemer, selv tager
det med sig videre i deres liv. Og jeg synes, at det var meget relevant at høre om
de muligheder der er, for at få mad og et bad for dem som lever på gaden.
Jeg synes det var skræmmende, at ham jeg var på tur med, havde taget stoffer i
ca. 40 år, og selv var omkring 53 år, og var sat i behandling første gang for 7 år
siden. Det er mærkeligt at tænke på, at der er nogen, der bor på gaden og skaffer
penge til stoffer ved at stjæle flasker fra butikkerne, fra baggårde og ved slå andre
folk ned for at stjæle deres penge. Guiden fortalte også at der engang var meget
handel med stoffer på pladsen foran domkirken, men at det i dag forgår et andet
sted i byen. Jeg er lidt chokket over hvordan nogen mennesker kan leve sådan.
Det var hyggeligt at besøge Jeppe.. og helt rart med lidt chips og sodavand. Synes
at han har en fantastisk udsigt… ”
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En anden runder sin evaluering af med disse ord: ”Jeg tror aldrig jeg glemmer
det jeg har fået at vide på denne tur: Elske sin næste. Gøre en forskel. Være god
overfor alle og nyde dit liv”!
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
04.11.2012
Joachim Bech Sørensen
20.01.2013
Sigrid Kristoffersen
Grathe Kirke
25.11.2012
Asta Signe Berngruber Faurskov
27.01.2013
Katrine Vehl Bjerk Revsbeck
Bryllup
Thorning Kirke
Ingen
Grathe Kirke
Ingen
Døde/Begravede/bisatte
Thorning Kirke
26.10.2012
Niels Christian Mikkelsen
07.11.2012
John Steen Andersen
25.11.2012

Birthe Toftholm Kok
28.11.2012
Gerda Marie Steiniche
14.12.2012
Henning Christensen
26.12.2012
Elsa Christiansen
27.12.2012
Hilda Marie Døssing
13.01.2013
Freddy Dahl Brorson
16.01.2013
Jørgen Werner Doberck
17.01.2013
Ester Margrethe Nielsen
29.01.2013
Orla Solnæs
Grathe Kirke
29.12.2012
Poul Kristian Hansen

Vi er kommet på Facebook!
Søg efter "Thorning-Grathe-Vium kirker" og tryk på "Synes godt om".
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Thorning

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsformand
Ejvind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup
Kirkeværge
Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup
Kasserer
Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup
Graver
Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
Kirkesanger
Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast.
Organist
Elisabeth Tøttrup, Skelhøjevej 24, Viborg

86889012 / 51743067
86880935
20290655
86 88 09 46
96 60 61 07
86 66 72 09

Grathe

Menighedsrådsformand
Verner Pedersen Haugevej 39, Hauge
Kirkeværge
Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose
Kasserer
Inger Michelsen, Haugevej 52
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 84 79
86 88 09 46
86 88 49 50

Præstesekretær
Jonna Schmidt Jensen
Træffes bedst på kontoret torsdage mellem 9-12 mail: jsj@km.dk
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

www.thorningkirke.dk
11

Gudstjenesteliste
for Thorning og Grathe sogne
Dato

Thorning

24. feb. 2.s.i fasten
9.00
3. marts 3.s.i.fasten
10.30
10. marts Midfaste
10.30 Winnie Rischel
17. marts Mariæ bebudelsesdag 14.00 Knud Ove Mandrup
24. marts Palmesøndag
10.30
Fælles konfirmand
gudstjeneste
i Vium kl. 14.00
28. marts Skærtorsdag
19.00
29. marts Langfredag
10.30
31. marts Påskedag
10.30
1. april 2. påskedag		
7. april 1.s.e.påske
10.30 Andreas E. Hansen
14. april 2.s.e.påske
9.00
21. april 3.s.e.påske
10.30 Aage Nielsen
26. april Bededag		
28. april 4.s.e.påske
10.30
5. maj 5.s.e.påske
14.00 Karen Marie Ravn
9. maj Kristi Himmelfartsdag
(konfirmation kl. 10.00 Vium)
12. maj 6.s.e.påske
9.00 og 11.00 Konfirmation
19. maj Pinsedag
10.30
20. maj 2. pinsedag		
		

Grathe
14.00 m. kaffe

9.00

10.30
9.00
10.30
10.30
10.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation

9.00
Historisk kirkevandring.
Læs mere inde i kirkebladet

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 29. april 2013

