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Afslutning og ny
begyndelse
Efter syv år som sognepræst her i pastoratet
har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den
1. december 2014 begynder jeg som sognepræst i Balle pastorat ved Silkeborg.
Det er derfor nu tid til afsked her i sognene.
Det er med blandede følelser. Det har været
syv begivenhedsrige år, jeg har tilbragt her i
sognene. Det har været en tid, hvor meget
er sket. Embedet er vokset fra at være Thorning sogn med Grathe kirkedistrikt, til nu
at hedde Thorning-Grathe-Vium pastorat.
Det har været en stor berøringsflade. Mange
gode mennesker har jeg mødt i denne tid.
Det har for min familie og mig været en
glæde at komme her til egnen. I præstegården oplevede min familie og jeg, at vi blev
taget godt imod. Gode venskaber blev knyttet også mellem vores børn og deres venner.
Og min mand og jeg har følt os taget godt
imod og altid nydt området heromkring.

Her på egnen findes noget af verdens smukkeste natur. Skovenes mange træer og hedens åbne vidder gør sit indtryk.
Som præst har det altid været en glæde
for mig med de mange forskellige opgaver,
der hører med til præstevirket. Dåbssamtaler med forældre, minikonfirmander og
konfirmationsforberedelse. Børn og unge,
som er kommet i konfirmandstuen, fulde af
livsglæde og energi. De er kommet for at
høre om det, som er større i vores tilværelse
end os selv. Troen på den treenige Gud er
et budskab, som skal lyde, og som må høres. Også mange vielser har jeg haft i denne
tid og endnu flere begravelser. Mødet med
mennesker i sorg er et vigtigt møde. Den
tillid, som andre viser præsten i hendes arbejde. At opleve, hvordan man for en tid
bliver lukket ind i et andet menneskes liv.
Man får lov at gå med enten i glæde eller

i sorg et stykke af vejen i et andet
menneskes liv. Det er meget meningsfyldt. For denne tillid siger jeg
tak. Det har også altid været en glæde
at holde gudstjenester i pastoratets
kirker. Her på egnen findes en god
kirkegang og en fantastisk kirkesang!
Snart venter nu en ny tid for sognet. En tid, hvor man vil søge ny
præst i rækken af forkyndere. Det

er sådan, det er. Præster kommer og
går, men Guds ord består. Det bliver
en ny begyndelse. Snart skal kaldes
en sognepræst til tresognspastoratet,
og i Thorning vil der igen komme
liv og lys i præstegården. Det er en
spændende tid, som jeg ønsker jer alt
godt med, her i sognene. Tak for alt.
Sognepræst Tina Frank

Tina Frank stopper som præst i Thorning, Grathe og Vium kirker
Tina Frank har pr. 1 december valgt
at stoppe som præst i Thorning,
Grathe, Vium pastorat for at søge
nye udfordringer i Balle pastorat ved
Silkeborg.
Tina kom fra en stilling i Selde,
Åsted, Junget og Thorum sogne.
Hun blev indsat i Thorning kirke
den 26. august 2007 og har derfor
været vores præst i godt 7 år.
I de 7 år har Tina sat sig et flot aftryk i de 3 sogne. Høstgudstjenester
i Grathe, gudstjenester på friluftsscenen i Thorning, et Kirkeblad fuldt af
aktuelt stof, spændende prædikener,
mange gange med udgangspunkt i
hverdagens glæder og problemer og
meget mere. Tina formår at sætte
sig ind i andres sted. Det gælder ved
glædelige begivenheder som bryllupper og barnedåb men ikke mindst
ved begravelser hvor mange har nydt
godt af Tina omsorg, trøst og hjælp
i svære tider.
Beboerne på Bakkegården har været
glade for hendes besøg hvor der altid
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har været tid til en snak.
Som Tina selv skrev i sin præsentation til Kirkebladet i juli 2007 glædede hun sig til at begynde arbejdet
med mini-konfirmander og konfirmander. Arbejdet med de unge mennesker været Tinas store interesse.
Det har været vigtigt for Tina at undervisningen af konfirmanderne har
foregået uden for skolens rammer i
konfirmandstuen, kirken eller på
ture i sognet, til Viborg eller Århus.
Vi har i menighedsrådet været glade
for samarbejdet. Det har været læreligt og du har været med til at sætte
os ind i kirkens opgaver og historie.
Håber du kan bruge nogle af dine erfaringer fra din tid i vores sogne i dit
fremtidige virke.
Du og Thomas og jeres familie ønskes alt mulig held og lykke fremover. Tillykke med dit nye arbejde i
Balle og Hvinningdal kirker.
På vegne af Thorning menighedsråd
Eivind Lihn

Mennesket ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet.
Første Samuelsbog 16,7
Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for
Gud. Lukasevangeliet 1,30
Vi er midt i adventstiden. Højtiden,
hvor vi glæder os over og fejrer, at
Gud blev menneske, at vores frelser
blev født.
At finde nåde for Gud, det gjorde
Maria. Hun blev del af Guds frelsesplan, om at han sendte sin søn til os.
Englen stod den dag i Nazaret foran
Maria og fortalte hende, at hun snart
ville blive med barn. Maria blev
bange, men englen beroligede Maria
med ordene om, at hun havde fundet nåde for Gud. At hun var under
Guds beskyttelse.
Det kristne budskab er et livsbekræftende budskab. Det er sandheden om, at Kristus, Guds søn lader
sig føde. Han bliver menneske. Han
bliver verdens lys og kommer til os i
den mørke tid for at bringe os trøst,
glæde og lys. Kristendom er budskab
om, at livet er stærkere end døden,
og at vi ikke skal leve i frygt. Gennem Kristus har døden fundet sin
overmand.
Advents- og juletiden er en glædens tid, alligevel ved vi, at det også
kan være en svær tid. Sygdom, bekymring eller savn kan synes særlig
svær ved juletid. Det vidunderlige
ved Guds budskab er dog, at det ikke
kun er til de glade. Det er ikke kun
til de økonomisk velbjergede eller
dem med de rette meninger. Guds

ord er til ethvert menneske. Gennem
Jesus Kristus har vi fået en glæde,
som vi aldrig kan miste. En glæde i
tro og håb, som end ikke død, savn
og forgængelighed kan røre ved.
Maria fandt nåde for Gud, og
hendes glæde blev til vores glæde.
Barnet, som fødes, er vores frelser.
Gennem ham bliver Guds navn helliget. Gud viser os gennem Kristus,
at hvad enten vi lever eller dør, er vi
altid i hans nærhed.
Lad os ikke leve i frygt, men glædes
med Maria!
Vi synger med Maria
vor store glæde ud
til ham, som gav os Jesus,
til Himlens høje Gud.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn.
DS 73,1
Sognepræst Tina Frank
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Afskedsgudstjeneste i
Thorning kirke
søndag 30. november kl. 10.00

1. søndag i advent afholdes fælles afskedsgudstjeneste for vores tre sogne
for sognepræst Tina Frank. Efterfølgende er der samvær samt tragtement i forsamlingshuset i Thorning
Af hensyn til maden er tilmelding
nødvendig til enten:

Formand Eivind Lihn
tlf. 51 74 30 67
Formand Verner Pedersen
tlf. 41 58 91 28
Formand Anette Ruskjær
tlf. 21 67 05 49
Alle er velkomne
Thorning, Grathe og Vium menighedsråd

arrangementkalender
Adventsarrangement

i Grathe kirke
Søndag d. 1. december kl. 14.00
Igen i år glæder vi os til at afholde
familiegudstjeneste i Grathe kirke.
Både årets minikonfirmander og
konfirmander vil deltage aktivt i
gudstjenesten. Minikonfirmander vil
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bære lys ind og synge, og også konfirmanderne vil have et indslag eller
to, og så skal vi synge adventssalmer.
Efterfølgende er der kaffe, kage med
mere i Hauge forsamlingshus.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag. Alle er velkomne, og arrangementet er gratis.

Julekoncert i Thorning Kirke

Torsdag d. 11. december kl. 19.30
Flemming Både er bachelor i musik
fra Aalborg Universitet. 35 års erfaring som musiker og underholder
heraf de seneste 15 år som fuldtids
musiker, troubadour og foredragsholder. Akkompagnerer selv de musikalske foredrag på harmonika og
klaver.
Flemming Både vil underholde med
julens sange og salmer og deres baggrund:
”En historie om julen og dens traditioner fortalt gennem julesange og
–salmer”.
Syng dig i julestemning og få svar på
om julemanden findes samt hvordan
juletraditionerne opstod.

holder. Thorningkoret medvirker i
forsamlingshuset. Der vil være kaffe
med mere.

Vi fortsætter i forsamlingshuset,
hvor Flemming Både også under-

Der er fri entre.
Alle er velkomne

Bakkegården
d. 23. december kl. 10.00

Vi drikker kaffe først og holder
herefter gudstjeneste. Kom og
syng med på julens salmer og hør
julens budskab på Bakkegården.
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17. december kl. 10.00 i Thorning kirke afholdes
Børnegudstjeneste for dagpleje,
børnehave og børn i alle aldre
Denne dag indbydes særligt sognets
mindste til gudstjeneste i Thorning
kirke. Vi mødes udenfor kirken ved
kirketårnet, hvor der vil blive ringet
med kirkeklokken, inden vi går ind.
Medens vi går ind, vil vores organist
spille for os. Sammen med vores kirkesanger og præst skal vi synge nogle
af de kendte julesalmer, blandt andet

”Et barn er født i Bethlehem”, og
høre det glade budskab, at Jesus blev
født.
Enhver, som har lyst til at se, hvordan en gudstjeneste i børnehøjde
foregår, er meget velkommen. Det
være sig både spædbørn, dagpleje eller børnehavebørn, dagplejemødre,
pædagoger, forældre, bedsteforældre.
Enhver, som har tid og lyst, er velkommen.

Nytårskur i både Thorning og Grathe kirker
1. januar kl. 14.00 og 15.30
Igen i år holder vi nytårssammenkomst i både Thorning og Grathe
kirker.
I Thorning holdes der eftermiddagsgudstjeneste kl. 14.00, og efterfølgende vil Thorning menighedsråd
være vært for et stykke kransekage og
et lille glas i våbenhuset.
I Grathe holdes der ligeledes eftermiddagsgudstjeneste kl. 15.30, hvor
Grathe menighedsråd vil være vært
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for et glas champagne og et stykke
kransekage i våben- huset, imens
vi ønsker hinanden
godt nytår!
Traditionen tro
er der indsamling ved begge
gudstjenester
til Det danske
Bibelselskab.

Nytårsmøde i Thorning
d. 11. januar kl. 14.00

Vi begynder i Thorning kirke, hvor
præst Ingrid Elgaard holder gudstjenesten. Herefter går vi i forsamlingshuset, hvor Ingrid Elgaard holder
foredrag ud fra biblen om fortællingen.
Emne for foredraget lyder således:
”Nytårsmøde - et nyt års møde - at
mødes på en ny måde.” Inger Elgaard
skriver således:”
Med udgangspunkt i to centrale
skikkelser fra bibelen, vil jeg fortælle
om at træde ind i det nye, og at træde
ud i det ukendte, og hvordan der kan
opstå noget nyt – et møde på en ny
måde”.

Entre incl kaffe og brød kr. 50
Alle er velkomne

Kyndelmissegudstjeneste i Grathe kirke d. 1. februar kl. 14.00
Stemningsfyldt eftermiddagsgudstjeneste med lys i stolerækkerne, musiske indslag og en kop kaffe i våbenhuset efterfølgende. Thorningkoret

medvirker med indslag.
Alle er velkomne til en god eftermiddag
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Årets kommende
konfirmander
To gode hold af kommende konfirmander er kommet i konfirmandstuen i Thorning henholdsvis hver
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onsdag og torsdag morgen siden september.

Minikonfirmander 2014
Igen i år har der været friske unge
minikonfirmander i konfirmandstuen i Thorning.
Et hold på 16 elever er kommet onsdage i efteråret. Det har været hyggeligt.
Årets minikonfirmander har været
rigtig gode til at fylde rummet med

sang. Vi har hørt historier og arbejdet med forskellige emner. Vores kirkesanger, Tove, har været med som
underviser. Tak til forældre for kageordning.
Vel mødt til afslutning den første december i Grathe!
Sognepræst Tina Frank

Dåbsservietter
Når dåbsordene ”Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn”
har lydt, samtidig med at præsten fra kirkens 400 år gamle dåbsfad kommer
de tre håndfulde vand på barnets hoved, bliver den lilles hoved nænsomt
tørret. Fra det nye kirkeårs begyndelse vil dette ske med smukt broderede servietter med kristne symboler. En lille kreds af
damer, som i 2013 broderede 2 nye alterløbere,
har i løbet af det sidste år
syet 9 servietter, som de
har skænket til kirken og
menigheden for at understrege dåbshandlingens højtidelighed.
Ellen Andersen
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
18.10.2014
Tobias Martin Lægaard Schjern
02.11.2014
Victor Baadsgaard Pehrson
09.11.2014
Oskar Døssing Andersen
Ingen dåb i Grathe
Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
Kirkelig velsignelse
20.09.2014
Fiorella Fanny Heraldez Jimenez og
Tonny Madsen

Døde/begravede/bisatte
Grathe Kirke
07.09.2014 Niels Kristian Iversen
Thorning Kirke
24.08.2014
Karen Margrethe Andersen
13.09.2014
Erling Rasmussen
18.09.2014
Anette Post
07,10.2014
Sigrid Iversen
16.10.2014
Aage Ingvard Nyrup
30.10.2014
Børge Nørgaard Jensen

Grathe Kirke
13.09.2014
Christine Bach Mortensen og
Christian Toke Lysdal Riberholt

Kirkebladet udgives af menigheds-rådene og udkommer 3-4 gange om
året. Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktøren inden
26. januar 2015.
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Thorning

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsformand
Ejvind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup
86 88 90 12 / 51 74 30 67
Kirkeværge
Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup
86 88 09 35
Kasserer
Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup
20 29 06 55
Graver
Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
86 88 09 46
Kirkesanger
Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast
25 48 72 01
Organist
Britta Sauermilch, Nørregade 13, 7171 Uldum
40 85 84 93

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

86 88 00 02

Præst Jørgen Husted

51 86 58 90

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

www.thorningkirke.dk
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Gudstjenesteliste
Thorning og Grathe sogne
Dato

Thorning

30. november 1.s.adv.
7. december 2.s.adv.

10.00 TF

14.00 TF Familiegudstjeneste

9.00

10.30

11. december

Julekoncert

14. december 3.s.adv.

10.30 Jørgen Husted

17. december

10.00 Børnegudstjeneste

19. december Skole

2X gudstjeneste

21. december 4.s.adv.

9.00

23. december

10.00 på Bakkegården

24. december Juleaften

16.15

25. december Juledag

10.30

26. december 2. juledag
28. december julesøndag
1. januar Nytårsdag

Grathe

9.00 Jørgen Husted

10.30
15.00
10.30

10.30
14.00 Nytårskur

4. januar H.3.k

15.30 Nytårskur
10.30

11. januar 1.s.e.H.3.k.

14.00 Ingrid Elgaard Nytårsmøde

18. januar 2.s.e.H.3.k

9.00

25. januar s.s.e.H.3.k

9.00 Majbritt Roulund

1. februar Septuagesima
8. februar Seksagesima

14.00 Kyndelmisse
10.30

15. februar Fastelavn

9.00

22. februar 1.s. i fasten

9.00

10.30

Hvor intet navn er angivet – kendes præsten ikke. Der tages forbehold for ændringer
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.

