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Midsommer, liv, lys
og glæden ved at kalde
I har jo ikke fået en ånd, som giver
trællekår, så I atter skulle leve i frygt,
men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!
Romerbrevet 8,15
Snart er det Sankt Hans. Snart er det
tid til at samles om bålet i sommeraftenen. Se ind gløderne og vide, at lyset
er stærkere end mørket. Livet stærkere
end døden.
I by og på land vil der igen i år blive
fejret Sankt Hans. Voksne som børn vil
mødes. Sammen vil man synge og måske høre en båltale. Bage et par snobrød

og måske en enkelt skumfidus og håbe på, at vejret holder. Mens de voksne
snakker, vil børnene løbe rundt og lege, og hvis et barn falder og slår sig, vil det
helt instinktivt råbe på enten sin mor eller far. Barnet vil kalde det navn, som det
kender allerbedst, når der er brug for trøst.
Selv om man vokser sig stor. Selv om årene går. Selv når de grå hår springer
frem af hovedbunden, og man synes, man er voksen, er der dog visse forhold,
som aldrig ændres. Når man møder modgang. Svære tider. Sygdom, sorg og savn
kan fornemmelsen af igen at være barn vende særlig stærkt tilbage. Hver især har
vi nok i svære tider billedligt talt følt, at vi, som barnet, trimler omkring og for
et øjeblik mister fodfæstet. Da er det stort at kunne kalde det navn, som kan give
os trøst: Vor Fader, du som er i himlene.
Derfor sendte Gud sin søn. Kristus kom for at give os barnekår. Han kom, for
at vi ikke længere skal leve i frygt, men for at vi i tro og tillid til ham kan se nød
og død i øjnene. Vi er Guds børn. Og i bønnen, som Jesus har lært os, kan vi råbe
om hjælp, men også takke for alt, hvad vi er givet.
Sognepræsten
Den tolker da sit savn
i Jesu Kristi navn,
den råber: Abba, Fader!
på dig jeg mig forlader,
du hjælpe vil og råde
dit barn i nød og våde.
DS 585,2

Konfirmationsdatoer
de næste fire år
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2013:
Specialklasserne Grathe d. 26. april
Grathe d. 5. maj
Thorning d. 12. maj

2015:
Specialklasserne Grathe d. 1. maj
Grathe d. 10. maj
Thorning d. 17. maj

2014:
Specialklasserne Grathe d. 16. maj
Grathe d. 11. maj
Thorning d. 18. maj

2016:
Specialklasserne Grathe d. 22. april
Grathe d. 1. maj
Thorning d. 8. maj

Nye alterløbere
til Thorning kirke
I efteråret opfordrede Menighedsrådet håndarbejdsinteresserede fra sognet til at sy 2 nye
løbere til alterbordet. De nuværende løbere er 20 år gamle.
Tidens tand har slidt dem, og de
trængte til udskiftning. 6 damer
meldte sig: Bente Nielsen, der
med sin håndarbejdsuddannelse
kunne yde faglig bistand, Carmen Nielsen, Mariann Færch
Nielsen, Hanne Jensen, Elin
Christiansen og Ellen Andersen
fra Menighedsrådet.
Gruppen har mødtes regelmæssigt i vinter- og forårsmånederne
til syeftermiddage hos hinanden. Det er en ære at få lov til
at sy disse fine ting til kirken, og
samtidig har det været særdeles
hyggeligt og fornøjeligt at være
sammen om dette spændende
projekt, som også har resulteret
i 4 servietter til altersølvet. Den
smukke kniplingsbort på altret
vil dermed blive matchet.
De sidste sting er i skrivende
stund ved at blive syet, og Pinsedag, den kristne kirkes fødselsdag, i år den 27. maj, vil de nye
kirketekstiler blive taget i brug
ved højmessen.
Ellen Andersen
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arrangementkalender
Friluftsgudstjeneste
i Thorning
Trinitatis søndag,
d. 3. juni kl. 10.00

afholdes fælles gudstjeneste på Friluftsscenen bag forsamlingshuset i
Thorning. Både Thorning og Grathe
menighedsråd står som arrangører og
vil inden gudstjenesten kl. 9.30 byde
på en kop kaffe og et rundstykke til de
morgenfriske.
Det er i år andet år i træk, at vi her
hos os afholder friluftsgudstjeneste.
Det er et fælles initiativ mellem Thorning og Grathe sogne. Det er en god
oplevelse, for en dag, at rykke kirken
udenfor. At holde gudstjeneste i vor
Herres egen fri natur og i Thorning
at få lov at benytte os af de faciliteter,
som Thorning Friluftsscene er så venlige at udlåne.
Vel mødt!
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Dog, i tilfælde af dårligt vejr rykkes op
i Thorning kirke.
Alle er velkomne
Thorning og Grathe menighedsråd

Friluftsgudstjeneste
i støbeskeen

I år har vi også et projekt i støbeskeen
om at afholde friluftsgudstjeneste i
Gråmose hen på sensommeren. Hold
øje med næste nummer af kirkebladet!

Indskrivning

af årets kommende konfirmander vil
ske i forbindelse med høstgudstjenesten i Thorning
søndag d. 16. september.
Omtale i næste kirkeblad.

Pilgrim for en dag
De seneste år har mange moderne
mennesker grebet pilgrimsstaven.
Pilgrimsvandring handler om at
søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om
opbrud fra tidens materialisme og
selvoptagethed og om en søgen efter
helt andre værdier, som stikker dybere end de rent videnskabsbaserede.
Længslen er drivkraften, som kan
føre os ud på nye veje.
Hvordan kan det være, at en
gammel og næsten glemt tradition fra Middelalderen pludselig genopstår lyslevende i vor tid?
I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo
og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til
stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro.
Evangeliet må "have ben at gå på", og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går "ud i det
indre". Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv
til fods. På en pilgrimsvandring "beder man med fødderne"! Pilgrimmen ser det
indre landskab bag det ydre: En usynlig, ekstra dimension bag denne verdens
timelighed. Undervejs bliver fordommene færre og tankerne klarere. Men først
og fremmest vil deltagerne kunne glæde sig over sommeren i ’Vorherres grønne
katedral ’.
Undervejs lever gruppen ind i ”de syv pilgrimsnøgler”: langsomhed, frihed,
enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. På vandringerne
får man et Guds ord med på vejen. Det sker bl.a. i form af gudstjenester og andagter undervejs. Vejleder er pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som for 6. år i træk
vandrer på Hærvejen.
Atter i år inviteres sognets beboere med på en dags vandring: onsdag den
22. august. Man behøver ikke melde sig til på forhånd, men møder blot op på
herberget i Kragelund gl. præstegård, Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg kl.
8.45 medbringende madpakke og drikkelse til frokost. Vi går ca. 20 km. og er
fremme på Thorning gl. Skole, Blichersvej 31, Thorning, 8620 Kjellerup ud på
eftermiddagen. Alle er velkomne.
Elisabeth Lidell, pilgrimspræst
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Menighedsrådsvalg
i Thorning 2012
Når vi om nogen tid går ind i den første efterårsmåned, er det fire år siden, at vi
sidst havde valg til menighedsrådet. Forstå det eller ej, men så hurtigt går tiden.
Orienterings- og opstillingsmøde bliver mandag d. 10. september 2012 kl.
19.30 på Thorning skole. Så jeg vil hermed opfordre hele kirkesognet til at møde
op, for at gøre jeres indflydelse gældende. Jo flere, der møder op, jo bedre og mere
demokratisk bliver menighedsrådet sammensat.
Jeg forventer, at vi vil videreføre det tidligere menighedsråds valgmetode, nemlig at undgå grupperingsvalg. Det var et modigt, men også et rigtig skridt de tog.
Tiden var moden til det i vort område. Man kan sige, at det var rettidig omhu.
Når jeg er blevet spurgt, hvad arbejdet omhandler, kan det være svært at være
entydig. Jeg vil sammenligne det lidt med at sidde i en bestyrelse, f.eks. idrætsforeningen. Man løser de forskellige opgaver og udfordringer, der opstår både økonomisk og pratisk. Mange af de mennesker, man omgås, er jo langt hen ad vejen
de samme som dengang. De er også er blevet ældre, men ikke mindre vanskelige.
Men arbejdet er virkelig bredt favnende.
Noget der virkelig betyder meget, er samarbejdet mellem menighedsråd og
ansatte og ansatte imellem. Det betyder rigtig meget, at det fungerer rigtig godt.
Samarbejde og kommunikation er nøgleord til et godt resultat.
Jeg vil henvise til en hjemmeside, som fortæller meget om menighedsråd og
valg. Siden hedder: ”Menighedsrådsvalg2012.dk”. Et eksempel herfra lyder: Et
ungt menighedsrådsmedlem bliver spurgt: Er kirken mere død end levende? Hun
svarer: Den er absolut levende. Der sker enormt mange ting. Det handler bare
om, at vi skal gøre mere for at være vedkommende og få folks øjne op for det,
vi laver.”
Jeg synes også, at vi prøver med lidt fornyelse ind imellem. Det skal vi forsætte
med i ny og næ. På mødet for menigheden i november 2011 talte jeg kort om
nye tiltag vedrørende pilgrimsherberg. Der er nedsat en arbejdsgruppe på seks
personer, hvor vi fra menighedrådet udgør halvdelen. Vi er kommet så langt, at
vi får et midlertidig herberg til Thorning i år. Det bliver i Det gule hus. En anden
ting, der bør nævnes, er, at der sidder en seks-syv (forholdsvis)unge piger og syr
to nye alterløbere m.m. som tages i brug til pinse. Minister og politik undlader
jeg at nævne, det kan I selv tage stilling til.
Sluttelig vil jeg endnu engang opfordre til at møde frem og gøre jeres indflydelse gældende til det kommende valg. Vi skal være positive og se fremad, men
først skal vi alle forhåbentlig have en rigtig god sommer!
Med venlig hilsen
Jørn Nielsen, formand
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Menighedsrådsvalg
i Grathe 2012
Nu skal der være menighedsrådsvalg igen. Måske vækker det interesse efter den
megen mediedebat omkring folkekirken.
Jeg prøver lige at skrue tiden lidt tilbage. For omkring 100 år siden kæmpede
beboerne i Hauge- Voer- Gråmose for at få sin egen kirke. Det har sikkert betydet
meget for området at det kunne blive virkelighed i 1917, hvor Grathe kirke blev
indviet.
Som behovet var dengang, er det der vel stadigt? Kirken står og lyser op, spørger
ikke, hvornår vi kommer, eller hvor tit vi kommer, men byder altid velkommen.
Der sker lidt ændringer med sognestrukturen, da der skal spares præstestillinger i Viborg stift. For Grathe og Thorning betyder det at Vium kommer med
i pastoratet.
Det er vigtigt for Grathe, at det er en lokal forankret kirke, hvor sognet selv er
med til at præge kirkens liv.
Med den nye sognestruktur er der nu lidt færre gudstjenester i Grathe, men
derfor behøver de kirkelige aktiviteter ikke at skrumpe ind. Der har været nogle
lidt anderledes aktiviteter. F.eks. Nytårskur, Kyndelmissegudstjeneste, Forårskoncert og den traditionsrige Adventsgudstjeneste med efterfølgende samvær i
Hauge forsamlingshus.
Når vi nu nærmer os menighedsrådsvalget, bliver der indbudt til menighedsmøde. Datoen kender vi allerede nu. Det bliver onsdag d. 12. september kl.
19.00. Omtale følger i næste kirkeblad.
Mød den dag op med opbakning til de mennesker, som skal repræsentere
sognet de næste 4 år.
Formand Verner Pedersen
Sæt kryds
:
i kalenderen

M e n i g h e d r å d s va l g
Thorning:

Orienterings og opstillingsmøde
mandag d. 10. september 2012 kl. 19.30

Grathe:

Orienterings og opstillingsmøde
onsdag d. 12. september kl. 19.00
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Konfirmander 2012
I skrivende stund er konfirmandforberedelsen ved at være til ende. Det er begyndt at krible i de unge mennesker. Forventningens glæde er stor og konfirmationsdagen er nær. Snart vil vi fejrer, at dette års konfirmander vil bekræfte deres
kristne tro. De vil svare ja til det spørgsmål, som lyder: Vil du konfirmeres i den
kristne tro?
I år har det været to store hold. Også Vium eleverne har gået til konfirmationsforberedelse her i Thorning. Her har de, sammen ved konfirmanderne fra
Thorning og Grathe, haft forskellige oplevelser. Blandt andet har vi i sidste del
af forløbet haft besøg af bedemanden fra Kjellerup, som fortalte, hvordan hans
arbejde er. Det var en interessant times tid med mange spørgsmål og meget lyttende konfirmander. Op til påske malede alle konfirmanderne æg. Små fine vagtelæg blev koncentreret farvelagt, og resultatet var flot. Påskeæg minder os om,
ja er et symbol på, at livet springer ud af graven. At Kristus opstod fra de døde.
Stort tillykke med konfirmationen til dette års konfirmander!
Sognepræst Tina Frank
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12

Årets konfirmander 20
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb

Begravelse

Grathe Kirke
18.03.2012
Aske Falke Bendtsen
Kræmmer Krogh

Thorning Kirke
Henning Bach Johansen
Død 28.01.2012
Ingrid Elisabeth
Rosendahl Pedersen
Død 17.02.2012
Niels Peder Fillipsen Stordal
Død 29.02.2012
Henning Bitsch
Død 12.04.2012
Harald Thorkild Jensen
Død 24.04.2012
Jutta Refstrup Esbensen
Død 01.05.2012

Thorning Kirke
12.02.2012
Marcus Pedersen
18.03.2012
Mikas Kjær Neigaard Nielsen
18.03.2012
Zeth Buus Würtz
22.04.2012
Amalie Fey Olesen

Præstens ferie
Sognepræsten holder
sommerferie i ugerne
29-30 og 31
Sognepræst Frede Møller,
tlf. 86 88 60 05 vil stå for
kirkelige handlinger i ugens
løb. Det være sig bryllupper
og begravelser. Hvem af mine
kolleger som tager søndagens
gudstjeneste i disse uger
fremgår af gudtjenestelisten
på bagsiden af bladet.

God sommer!
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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

27. maj Pinsedag

10.30

28. maj 2. Pinsedag
10.00 Fælles friluftsgudstjeneste

10. juni 1.s.e. trin

14.00 Lotte Boas

17. juni 2.s.e. trin

9.00

24. juni 3.s.e. trin

8.00
10.30 Karen Marie Ravn
9.30

8. juli 5.s.e. trin
15. juli 6.s.e. trin

10.30

22. juli 7.s.e. trin

9.30 Knud Ove Mandrup

29. juli 8.s.e. trin

8.30 Lotte Boas

5. august 9.s.e. trin

9.00
10.30

3. juni Trinitatis søndag

1.juli 4.s.e. trin

Grathe

10.30

10.30
9.30

10.30 Helle Bærnholt

12. august 10.s.e. trin

9.30

10.30

19. august 11.s.e. trin

10.30

9.00

26. august 12.s.e. trin

10.30 Preben Salomonsen

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 27. juni 2012

