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Hvad skal man mene
om folkekirken i dag?
Ja, det er et af de store spørgsmål, som
man sikkert kan finde rigtig mange svar
på. Men tager man spørgsmålet alvorligt, og tænker man lidt over det, vil
man sikker kunne finde mange facetter
og nuancer på det svar man giver.
Et svar vil og må altid være, at kirken har historisk betydning. Her i vores sogne ligger kirken smukt placeret i
sognets hjerte, og mange passerer dagligt kirken på vej til forskellige gøremål.
Når der skal handles, når man skal på
arbejde, er på vej mod skolen, eller man
måske gennem foreningslivet skal hen
og deltage i et eller andet, ser man den
smukke hvide kirke stå i landskabet.
I Grathe har vi en ung kirke, som

knap har rundet de 100 år. Kirken fik sin tilblivelse, fordi de små landsbysamfund Hauge, Revl, Stenrøgel, Voer, Gråskov og Gråmose kæmpede for at få sin
egen kirke, adskilt fra Vinderslev sogn.
I Thorning har vi en middelalderkirke fra 1200 tallet. Tæt på skoven ligger
kirken på en lille bakketop, og igennem generationer har kirken med sin klokke
kaldet til morgen og aftenbøn. Nærmest så præcist at vi kan stille vores ur efter
det, ved vi, hvornår klokken er henholdsvis 8 og 16 i Thorning, mens vi i Grathe
hører kirkens klokke ringe henholdsvis kl. 7 og kl. 17.
I glæde og sorg er mennesker mødtes under kirkens tag. Til store begivenheder
som det, at familien er blevet større, samles vi til dåb og ser, at det lille barn bliver del af en større sammenhæng, bliver del af Guds menighed. Når barnet når
skelsalder konfirmeres det, og når kærligheden er at finde mellem to mennesker,
holdes bryllup, så det bliver synligt, som man siger, for Gud og hver mand tilstede, at her er et par, som officielt ønsker at dele livet med hinanden. Men også
når det utænkelige sker. Når døden rammer, samles vi i kirken i sorg. Da tager
vi afsked med det håb, at Gud, som tager imod os i dåben, fortsat bevarer vores
kære indtil en glædelig opstandelse på den yderste dag.
Kirken er og må forsat være vores samlingspunkt i glæde såvel som i sorg. Må
være det sted, hvor budskabet forkyndes om søndagen, og hvor ung som gammel
føler sig budt velkommen i døren som af en gammel ven i visheden om, at kirken
er et rart sted at være.
Hver fjerde år afholdes menighedsrådsvalg. I september 2012 skal der som bekendt igen være menighedsrådsvalg og også i Thorning og Grathe sogne. Måske
bliver det fredsvalg, måske ikke, under alle omstændigheder er der henholdsvis 7
og 5 pladser som skal besættes. Her skal fortsat arbejdes for kirkens liv og vækst,
så kirken også for kommende generationer må stå og tage imod og være et vigtigt
omdrejningspunkt i menneskets liv. Her skal arbejdes for, at kirken fortsat må stå
stærkt i lokalsamfundet og være del af vores liv.
Hvad skal man mene om folkekirken i dag? Ja forhåbentlig er svaret også, at
her tages livet alvorligt. Her forkyndes og fortælles, at Gud åbenbarede sig i sin
søn Jesus Kristus. Han, som kom for vores skyld for at give os syndernes forladelse og lod og del i det evige liv. Kirken er sognets varetegn i landskabet, hvor
der holdes inspirerende gudstjenester, og der lyder herlige toner og salmesang.
Her sker undervisning som udfordrer. Her gives plads til eftertanke.
Vi har også i Thorning og Grathe brug for kristendommens historie og brug
for at kirken fortsat er synlig og et konkret fællesskab. Derfor opfordres alle til
at møde op til menighedsrådsvalgene. I Thorning d. 10. september. I Grathe d.
12. september.
Godt valg og god efterårstid.
Sognepræsten
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Menighedsrådvalg 2012
Gør holdning til handling
Kirken flytter sig. Og du har sikkert en holdning til, hvor den skal flytte sig hen,
der hvor du bor. En levende og aktiv kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre
en forskel lokalt. Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for
livet i kirken. Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget
2012.
Leder og igangsætter.
Menighedsrådene har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring – og muligheden for at forme det liv, der
er i kirken med aktiviteter for børn, unge, familier og ældre. Som medlem af et
menighedsråd kan du være med til at skabe fællesskaber gennem nye initiativer,
styrke kulturlivet lokalt og sætte rammer for de store begivenheder i livet. Du
kan kort sagt gøre en forskel.
Hvem kan stille op?
For at kunne blive valgt til et menighedsråd, skal du:
- være over 18 år
- være medlem af folkekirken
- have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.
Får mere at vide om kirken
På folkekirken.dk, menighedsraad.dk og på km.dk (Ministeriet for Ligestilling
og Kirkens hjemmeside) kan du læse meget mere om folkekirken og menighedsrådene
(uddrag fra Landsforeningen af menighedsråds brochure)
Orientering og opstillingsmøde i Thorning
afholdes på læreværelset, Thorning skole
Mandag d. 10. september 2012 kl. 19.30
Der vil blive serveret et gratis traktement
Kirkebil kan benyttes - Alle er velkomne
Orienterings og opstillingsmøde i Grathe
Afholdes i Hauge Forsamlingshus
Onsdag d. 12. september kl. 19.00
Der vil blive serveret gratis ostebord med vin
Kirkebil kan benyttes - Alle er velkomne
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arrangementkalender
Minikonifirmander i efteråret

Igen i år ser vi frem til at indbyde tredje årgang fra Thorning skole til minikonfirmandundervisning.
Ca. 8 gange vil vi mødes i konfirmandstuen efter skoletid. Vi vil høre historier, synge sange og gå på opdagelse i
kirken.
Indbydelse sendes til hjemmene i begyndelsen af september.

Bigballe gudstjeneste
Fælles friluftsgudstjeneste
afholdes i Gråmose
Søndag d. 9. september
kl. 10.30

Et stort antal Bigballer bliver kørt
til Gråmose og vil denne dag stå på
sportspladsen og danne en smuk og
anderledes ramme for en gudstjeneste
i det fri. Ordet Bigballe er et fint eksempel på et engelsk, der er integreret
i det danske sprog. Big betyder 'stor'.
En Bigballe kan være fra ca. 1.2 meter til 2,75 meter i diameter. Alt efter
komprimeringen (Presningsgrad) kan
en Bigballe nemt veje 500 kg. Det er
store halmballer at flytte rundt på.
Der vil ved gudstjenesten være altergang med alkoholfri vin, friskbagt
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brød, og efterfølgende byder menighedsrådene på et lettere traktement.
Medbring gerne selv tæppe/klapstol
Vi håber på godt vejr, men i tilfælde
af dårligt vejr rykkes ind i klubhuset,
Gråmose.
Kirkebil kan benyttes.
Alle er velkomne

Høstgudstjeneste og indskrivning af årets konfirmander i
Thorning kirke søndag d. 16.
september kl. 10.30

Vi vil igen i år holde høstgudstjeneste i
Thorning kirke.
Traditionen tro holdes der denne dag
også indskrivning af årets nye konfirmander. Derfor glæder vi os til at se
både konfirmander og forældre til
denne gudstjeneste og ser frem til,
at konfirmanderne vil medvirke ved
gudstjenesten og gøre den ekstra festlig. Ved altergang vil der være friskbagt
brød. Der vil denne dag også være høstindsamling.

Sensommermøde
sammen med Thorning
Foredragsforening

søndag den 23. september
kl. 14.00 i Thorning Kirke
og efterfølgende i Thorning
Forsamlingshus

Marianne Christiansen, tidligere
provst i Thisted og kandidat til bispesædet i Ålborg, nu præst i Løgumkloster, prædiker og taler i forsamlingshuset om ”Kristendommen hos H.C.
Andersen”.
Marianne Christiansen siger selv, at
H.C. Andersens eventyr er mere end
Klods Hans og Fyrtøjet. At dykke
ned i hans forfatterskab er at møde
et væld af små og store fortællinger morsomme og sørgelige – med dybe
indsigter i menneskelivet og troslivet.
Vi går på strejftog i fortællingerne uden
at glemme, at den eneste måde, man
virkelig kan få udbytte af en historie
er ikke ved at tale om den, men ved at
fortælle den og få den fortalt.
Marianne Christiansen vil fortælle
ud fra eventyret om ”Sneglen og
rosenhækken”, en af H.C. Andersens
skarpeste små fabler eller lignelser.
For H.C. Andersen fortæller lignelseraltså historier, der ligner, og som
oftest ligner èn selv! Han fortæller de
store historier i de små historier. Han
fortæller historier om mennesker som
historier om ting og planter – ikke
mindst blomster. Smukkest af dem
alle blomstrer rosen. Den snor sig
igennem mange eventyr og har meget
at fortælle.
Eftermiddagen byder også på fællessang
og kaffebord og koster 50 kr.
Kirkebilen kan benyttes.
Alle er velkomne til
denne spændende eftermiddag.

Efterårskoncert med
Cantica Consort, onsdag
den 3. oktober kl. 19.30
”Barok på dansk”

Medvirkende:
Hanne Tolbøl (blokfløjte)
Jette Rosendal (sang)
Nicolai Nielsen (cembalo)
Musik fra 1700-tallet med tilknytning
til Danmark af komponisterne Buxtehude, Telemann og Morten Ræhs krydret med arier af Händel og enkelte
danske sange til årstiden.
		

Allehelgensmøde
Torsdag den 1. november
2012 kl. 19.30 i Thorning
forsamlingshus

Rundt om i Danmark fejres første søndag i november flere og flere steder Alle
Helgens dag. Her mindes vi de døde.
De, som særligt har haft betydning i
vores liv. Her i Thorning og Grathe
indbyder vi til både gudstjeneste d. 4.
november samt til en foredragsaften,
som vil stå i Alle Helgens dagens tegn.
Sognepræst Knud Ove Mandrup,
Grønbæk Ans, vil komme til Thorning
og ud fra egne oplevelser tale om den
pris som kærligheden har.
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Knud Ove Mandrup skriver følgende om sit foredrag:”
Kærlighedens
pris er sorgen
Hvert år ved Alle Helgen mindes vi
de mennesker, som nu er døde, men
som, mens de levede, var en uvurderlig
del af vores fælles liv. I sensommeren
2010 mistede aftenens foredragsholder
sin kone. Hun døde af den aggressive
dødbringende sygdom Amyotrofisk
Lateral Sklerose, også kaldet ALS.
Det satte mange tanker og overvejelser
i gang. I 4½ år stod sygdommen på.
Den begyndte langsomt, det første års
tid uvidende om sygdommens karakter og alvorlige udvikling. Senere, da
diagnosen blev stillet, var det med en
bevidsthed om, at det var en sygdom
til døden. Hvordan udvikler en sådan
sygdom sig? Hvordan lever man med
en sygdom, der kun er én udgang på?
Og hvordan lever man med den som
ægtefælle?
I foredraget beskrives stadier i det
forløb, som sygdommen førte igennem. Samtidig bevæger vi os rundt i
kærlighedens og sorgens univers. Vi
bevæger os ind i det meningsfulde og
det meningsløse, venskabet og tabet, ind, hvor kærligheden ikke kan betales hverken med klingende mønt eller
blomster, men kun mærkes i sorgen,
savnet og tabet af den, man holder af.
Kærlighedens pris er sorgen. Men er
kærligheden også sorgen værd?
Foredraget er meget personligt. Det
rummer tanker og overvejelser om livet og døden, om kærligheden og sor-
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gen, om smerten og tabet, og om at
komme videre i livet.”
Der tages entre for kaffe og brød.
Alle er velkomne

Alle Helgens gudstjeneste
søndag d. 4. november
I Thorning kl. 10.30 og i
Grathe kl. 14.00

Ved denne gudstjeneste mindes vi særligt de, som vi har mistet i vores liv. De
som er savnede og for os aldrig glemt.
Vi vil under gudstjenesterne denne
dag læse navnene op på dem, som siden Alle Helgens sidste år er døde og
begravede her i sognene. (Det er de
samme navne, som nævnes i begge
kirker). På den måde mindes vi de
mennesker, som har været del af lokalsamfundet her på egnen, eller som har
haft familiemæssig tilknytning hertil.
I Grathe vil der efter gudstjenesten kl.
14.00 være en kop kaffe med mere i
våbenhuset.
Alle er velkomne

Musikaften i Thorning Kirke,
torsdag den 22. november
kl. 19.30

”Blomstre som en rosengård” Salmesangsaften ved advent og juletid
Medvirkende: Anette Kjær (solosang

og oplæsning) Dorte Tilma (orgel)
Adventstidens og julens salmer danner rammen om et poetisk og lysfyldt
åndehul midt i juletravlhed og decembermørke.
Fortællinger og uddrag af Selma Lagerlöfs smukke Kristuslegender binder
aftenens fællessalmer, solosange og
orgelmusik sammen til en helhed, der
besinder sig på det væsentlige: Budskabet, forventningen og glæden.

Familiegudstjeneste
i Grathe Kirke søndag
den 2. december kl. 14.00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til årets familie gudstjeneste i Grathe
kirke.
Konfirmander og minikonfirmander
vil deltage aktivt i gudstjenesten.
Efterfølgende er der underholdning,
og Grathe menighedsråd er været for
en kop kaffe med mere i Hauge forsamlingshus.
Arrangementet er gratis og
alle er velkomne.

Præst til
Thorning-Grathe-Vium
Viborg Stift har fået mulighed for at ansætte
en præst med løntilskud i en periode, som vil
komme her til vores sogne. Det bliver Cand.
Theol. Jeppe Koch Carlsen. I udgangspunktet
er det for et halvt år, med mulighed for
forlængelse. Vi glæder os til samarbejdet. Jeppe
Koch Carlsen præsenterer her sig selv:
”Mit navn er Jeppe Koch Carlsen. Jeg er
bosiddende i Aarhus sammen med min kone Miriam.
Jeg er 37 år gammel. I 2007 blev jeg uddannet teolog, og har siden
arbejdet med forskelligt socialt og administrativt arbejde. Nu er jeg så
blevet ordineret og glæder mig meget til opgaven her.
Samtidig med opgaverne her er jeg tilknyttet som hjælpepræst ved
statsfængslet i Nørre Snede.
Min kirkelige baggrund er bred, jeg er opvokset på en gård i Himmerland,
og var en del af det kirkelige liv der. I de 15 år jeg har boet i Århus har
jeg har været meget aktiv i det kirkelige liv der; med samtale og sjælesorg,
jeg har hjulpet til ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning og
deltaget i kirkeligt hjælpearbejde i både Danmark og Afrika.
Jeg elsker sang, samtaler og alle årets 4 årstider .”
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Thorning Kirkes prædikestol
350 år i Thorning Kirke
Skru tiden tilbage! Årstallet
er 1662, og datoen er
den 24. november. Det
er en særlig dag i kirken.
Menigheden
sammen
med ejeren af kirken,
Sandbergslægten på Neder
Kjærsholm, er til stede ved
gudstjenesten, og præsten
Hr. Anders Pedersen tager
den nye prædikestol i
brug. Måske er den en
afløser for den gamle
renæssanceprædikestol,
sat op i kirken efter
reformationen i 1536, hvor
Guds ord skulle forkyndes
på dansk og ikke på latin,
og salmesangen afløste
messesangen, og hvor
præsten hed Hr. Peder
Melchiorsen. Menigheden
fik bænke at sidde på. En enkelt står tilbage i våbenhuset fra den tid.
Måske er det kirkens første prædikestol. Det fortaber sig i historien, men i 350 år
har skiftende generationer i glæde og sorg lyttet til præsten, der med prædikestolen
som platform, forkyndte evangeliet. Prædikestolen er også evangelium.
Midterfeltet viser Jesus, Frelseren, i skikkelse af Gudfader, med jordkuglen i
sin venstre hånd og den højre løftet i en velsignende gestus. I sidefelterne er
evangelisterne Mathæus, Markus, Lukas og Johannes, hver med deres symboler:
mennesket, løven, oksen og ørnen. Mellem felterne er anbragt dyderne, der
viser hen til Kristus som alle dyders fuldkomne spejl. Kvindeskikkelserne bærer
symbolerne tro med kors og bog, håb med anker og due, kærlighed med to børn,
retfærdighed med sværd og vægt og styrke med en søjle. Tidens tand har slidt,
og enkelte dele mangler. Ovenover er udskårne kerubhoveder og nedenunder
vrængehoveder.
Prædikestolen er skåret i eg. Den hviler på en timeglasformet, syvkantet støttesøjle
og har oprindelig været malet, men blev i forbindelse med restaureringen af
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kirken i 1937 afrenset. I dag står prædikestolen ren, kun forsynet med guld på
kantlisterne og viser en fornem samhørighed med altertavlen. På væggen ved
trappen op til prædikestolen hænger egetræskorset med den korsfæstede Kristus
i bronze og danner link til midterfeltet med Kristus som konge.
Hvem er billedhuggeren? Han er ukendt, med sporene peger mod Viborg, hvor
der fra 1600tallet kendes navnene på 2 billedhuggere, Lauritz Jensen og Johan
Billedhugger, angiveligt elev af førstnævnte. Stilen er bruskbarok, tidlig barok, og
lignende værker findes i Viborg og omegn, skabt både til kirker og til verdslige
formål. Tidsmæssigt peger årstallet 1662 på Johan Billedhugger.
Sandbergslægten ejede Neder Kjærsholm fra 1559 til 1666. I kirkens krypt er
Tyge Sandberg, der faldt i slaget ved Nyborg i 1558, stedt til hvile sammen med
sin Hustru Karen Juel og sin søster Helle Sandberg. Prædikestolen er givetvis
en gave til kirken fra dem, ligesom Tyge Sandbergs farbror, Henrik Sandberg
og hustru Kirsten Juel skænkede alterkalken i 1620. Tankevækkende er det,
at dåbsfadet er skænket i 1661 af Kjærsholms foged Niels Nielsøn og Michel
Andersen i Ungstrup, og måske kan gaverne til kirken ses i sammenhæng med
situationen i landet efter svenskekrigene.
I 1662 sang menigheden i Thorning Kirke sandsynligvis efter Hans Thomissøns
salmebog, og Guds ord lød.
Måske var det teksten til sidste søndag i kirkeåret, 27. s. e. Trinitatis, Math. 17.
kap. 1.vers, der blev prædiket over.
Det var det på N.F.S. Grundtvigs tid, og han skrev dette salmevers, der stadig
har gyldighed:
Guds ord det er vort arvegods,
det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død;
O Gud, ihvor det går,
lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!
Kilder: Brudstykker fra Blicheregnen. Årgang 2001.
Ellen Andersen
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
17.05.2012
Mathias Ruby Overvad Philipsen
17.05.2012
Mikkel Slot Christensen
27.05.2012
Lukas Castberg Lyngsøe
27.05.2012
Nicolai Christian Matthiesen
17.06.2012
Mathilde Martine Markvart
Nielsen
Bryllup
Grathe Kirke
19.05.2012
Birgitte Hundahl Krogh Esbersen
og Jens Krogh Andersen
23.06.2012
Tina Yvonne Bjerregaard Nielsen
og Michael Villadsen
Thorning Kirke:
19.05.2012
Jane Hedegaard Kristoffersen og
Thomas Peter Thomsen

Begravelse
Grathe Kirke
Valborg Johanne Schmidt
Død 24.06.2012
Thorning Kirke
Elna Margrethe Pedersen
Død 09.05.2012
Niels Overby
Død 12.05.2012
Inga Margrethe Søgaard Lassen
Død 18.05.2012
Vera Nonbo
Død 04.06.2012
Laurits Ravn
Død 13.06.2012
Ole Bøgelund Madsen
Død 20.06.2012
Gitte Aagaard Jensen
Død 25.06.2012
Henning Andreasen
Død 28.06.2012
Meta Nielsen-Hedemann
Død 02.07.2012

Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10.00
ved deltagelse af vores organist Elisabeth Tøttrup
Hver den sidste tirsdag i måneden afholdes endvidere gudstjeneste.
Datoerne for gudstjeneste er :
Tirsdag d. 25. august kl. 10.00
Tirsdag d. 30. oktober kl. 10.00 Jeppe K. Carlsen
Tirsdag d. 27. november kl. 10.00
Der serveres kaffe og arrangementet er gratis - Alle er velkomne!
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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. sep. 13.s.e.trin

Grathe

10.30 Andreas L. Hansen
-Fælles Bigballegudstjeneste
Gråmose 10.30

9. sep. 14.s.e.trin
16. sep. 15.s.e.trin

10.30 Høst, indsamling og indskrivning
af årets konfirmander

23. sep. 16.s.e.trin

14.00 gudstjeneste og sommermøde
Med Marianne Christiansen

30. sep. 17.s.e.trin

9.00 Jeppe K. Carlsen

7. okt. 18.s.e.trin

10.30

14. okt. 19.s.e.trin

10.30 Jeppe. K. Carlsen

21. okt. 20.s.e.trin

14.00 Lotte Boas

28. okt. 21.s.e.trin
4. nov. Alle Helgens dag
11. nov. 23.s.e.trin
18. nov. 24.s.e.trin
25. nov. S.s.i kirkeåret
2.dec. 1.s.i advent

9.00
10.30 Alle Helgens
9.00 Jeppe K. Carlsen

10.30 Jeppe K. Carlsen
14.00 med kaffe
9.00 Jeppe K. Carlsen

10.30
14.00 Alle Helgens med kaffe
10.30 Jeppe K. Carlsen

10.30
9.00 Jeppe K. Carlsen
10.30

10.30 Jeppe K. Carlsen
14.00 Familiegudstjeneste

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 12. oktober 2012

