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Ved forårstid mindes vi
om det levende Guds Ord
I skrivende stund er det begyndelsen af februar måned. Frosten er kommet til Danmark, som i det
øvrige Europa. En frost, som går gennem marv og ben og får kuldegraderne til at slå rekord for
dette århundrede. Sneklædte landskaber er ellers smukke. Og det er som om, at Blichers ord: ”Det
er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård”, igen har fået aktuel betydning. Bevæger man sig rundt udenfor, har kulden sat sine spor. Gruset på gårdspladsen er frosset
sammen. Græsstråene er blevet stive som børster. I kirkeskoven bag Thorning kirke er jorden hvid
og træerne er dækket med sne. Dog, går man videre ind i skoven og nærmer sig det lille stykke
eng, vil man passere det rindende vand. Vandløbet risler stadig og bevæger sig fremad på trods af
minusgraderne. Det er stadig levende vand, som vælder ud af den varmere jord.
Før sneen kom, har man mange gange denne vinter kunnet sukke over vejret og tænke, at det
hele er gråt i gråt. Heldigvis har jeg en livlig hund, der skal luftes... også på de grå eller snehvide
dage! Og minsandten om ikke naturen er fyldt af de dejligste farver, hvis bare man kommer ud og
får set efter! Selv på en vinterdag kan et træs bark have farver og struktur, som selv den dygtigste
kunstmaler svært kan få frem. På samme måde er det, når man en gang imellem synes, at ens liv
er blevet gråt i gråt. Man kan øve sit blik, så man bedre ser de farver, der er.
Om ikke mange dage vil vinterbilledet sandsynligvis have ændret sig igen. Snart vil frosten forsvinde af jorden. Varmen vil tage fat og nyt liv vil spire frem. I skovbunden, på træerne, under buskene og i bedene vil små grønne vækster pible frem. Farveskalaen vil blive bredere og igen rumme
flere nuancer. Og med påskeblomster og bøgen som springer ud, folder naturens frodighed sig
vanen tro ud, omtrent samtidig med at budskabet fra landets, ja, hele verdens mangfoldighed af
kirker fortæller os, at graven er tom. Kristus opstod fra de døde.

Vores tro har sin rod i det levende budskab. Den har sin grund i budskabet
om, at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. I næsten 2000 år har indgangen
til dette fællesskab været gennem dåb. Det er Jesu dåb, som banede vejen og gik
forud for vores dåb. Når vi med vand døbes i den treenige Guds navn, banes
vejen for os. Med denne handling skænkes vi det levende fællesskab, hvor vi tror,
at døden ikke får det sidste ord.
Om ikke mange dage ser vi frem til, at årets konfirmander vil blive konfirmeret. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter sit Ja, og siger, at han holder, hvad
han lovede ved dåben. Samtidig gentager konfirmanden, nu med egne ord, det
ja, som i sin tid blev sagt ved døbefonten. Et ja, om at tilhøre den korsfæstede og
opstanden Herre Jesus Kristus. En sådan dag er en glæde både for konfirmander,
familie og venner, ja for hele sognet. Konfirmanderne er den nye generation af
unge mennesker, som netop bærer traditionen videre. De er levende vidner om
en levende tro.
God påske. Alle ønskes gode dage med de glæder og sorger, som livet er.
				
Sognepræsten

Thorning menighedsråds
referat fra møde for menigheden tirsdag den 8. november 2011
35 personer deltog i mødet, heraf 7 menighedsrådsmedlemmer.
Dagsorden: Beretning v/ Jørn Nielsen . Dialog
Jørn Nielsen bød velkommen til mødet og glædede sig over fremmødet, hvorefter
han kort redegjorde for aftenens forløb. Jørn Nielsen aflagde herefter beretning
for årets forløb: Året startede med at Dorte Prang grundet flytning, ikke ønskede
at fortsætte som formand. Ved konstitueringen blev jeg formand og Gregers
Thomsen næstformand. Halvvejs gennem valgperioden så det ud til, at det skulle
blive en rolig tid vi gik i møde. Men allerede nu kan jeg afsløre, at det blev noget
anderledes.
Året startede med julekoncert den 15.12. 2010. Trods besvær med de trafikale
forhold øst og vest for Thorning var der pænt fremmøde. 8. januar 2011 var
der nytårsmøde med Knud Peder Jensen, en meget levende fortæller. Emnet:
Jeppe Aakjær. 6. februar 2011 havde vi Karsten Holm med: Elvis i kirken. Det
var med en fyldt kirke. Det var noget nyt, vi her prøvede, og det kom der flere
positive tilbagemeldinger på. 3. marts 2011 havde vi et opfølgningsmøde med
provst og biskop. Vi redegjorde for vores situation, som nu var i en rolig periode.
Vi gav her udtryk for, at vi gerne ville købe det gule hus ved kirken, hvilket
der var stor forståelse for. Men øvrigheden havde også et par budskaber med.

2

Følgende: Strukturændring i form af at Vium sogn tillægges Thorning - Grathe
pastorat. Det vi var positive stemt for og syntes, at det ville være naturligt, da
der i forvejen er et tæt samarbejde vedrørende skole og sport. Blot ressourcerne
medfølger i passende forhold. Et andet budskab var, at præsten påregnede at
fraflytte præstegården ad åre pga. Thomas Frank var blevet domprovst i Viborg,
hvor der også er bopælspligt. Det, tør nok siges, var et ømt punkt. Begge dele
vender jeg tilbage til. 1.04. 2011 blev der holdt en reception med indbudte gæster
i anledning af graver, Kaj Lauritsen havde været ansat i pastoratet i 25 år. Fin
formiddag og begyndelse på de næste 25 år. 16.05. 2011 fik vi en henvendelse
´fra Elisabeth Lidell ang. pilgrimsherberg. Det vender jeg også tilbage til. 12.06.
2011 prøvede vi at holde en friluftsgudstjeneste sammen med Grathe. Det
foregik ved amatørscenen i omgivelserne ved skoven. Der var pænt fremmøde, og
der var også sørget for godt vejr. Det betragtes som en god oplevelse med positive
tilbagemeldinger. 18.09. 2011 Sommermøde sammen med foredragsforeningen.
Foredragsholder Aage Augustinus, der kunne sit emne: Grundtvig. Et velbesøgt
møde. 10. 2011 Alle Helgens møde med Flemming Kofoed-Svendsen. Et følsomt
emne: Sorg og død. Et emne, som ingen undgår at komme i berøring med. Stort
fremmøde.
Tilbage til strukturændring og fraflytning fra præstegården og evt. køb af
det gule hus. De valgte medlemmer af menighedsrådet sendte vore synspunkter
om sognepræstens fraflytning fra præstegården til øvrigheden, uanset vi ikke har
nogen hørings ret. Vi pegede blandt andet på vigtigheden af at have sognepræsten
boende i sognet. Henvendelsen til øvrigheden blev drøftet på efterfølgende
menighedsrådsmøde, hvor der ret selvfølgelig fremkom forskellige synspunkter,
og hvor der var modsatrettede synspunkter. Vores henvendelse var ikke rettet mod
præsten. Situationen vedr. flytningen tog vi til efterretning og udtrykte vi var
kede af det. Kendsgerningen er, at fraflytningen blev fra 1.08 2011. Med hensyn
til strukturen i et 3 sogns pastorat, så har vi givet udtryk for vore synspunkter,
ligesom Grathe og Vium gav udtryk for deres. Som situationen så ud, ønskede
vi én ½ præstestilling tilført pastoratet hvor vi kunne stille bolig til rådighed i
form af en tom præstegård. To gange har vi givet høringssvar. Begge med negativt
resultat med begrundelse i besparelser og økonomi. Der er blevet fremført flere
forslag fra øvrighedens side, som det er svært at se fornuften i. På nuværende
tidspunkt er der ingen afklaring. Det har virkelig været en svær proces.
Det gule hus, som vi næsten tog som en selvfølge, at vi skulle købe som
erstatning for ny konfirmandstue i 2014, blev efter lang tids behandling afvist af
provstiudvalget. Vi tager det sandsynligvis op igen.
Af praktiske ting kan jeg sige, at der som altid er pæn og iorden i og omkring
kirken, Det høres også fra gæster, der besøger stedet. Gang vest for kirken er
anlagt flot. Næste etape blive svær, for fliserne kan ikke fås mere. Inden jeg
slutter, vil jeg gerne nævne nogle emner, som vi kan drøfte efter pausen.
1. Livet i og omkring kirke og præstegård i 3 sogns pastorat, som former alle
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aldersgrupper, vi har næsten 60 konfirmander + minikonfirmander.
2. Evt. køb af det gule hus
3. Indretning af pilgrimsherberg og hvor
4. Tom præstebolig
5. Syning af nye løbere (Ellen Andersen)
6. Ny flisegang nord og vest for kirken
Til sidst vil jeg gerne sige tak til det øvrige råd for godt samarbejde i det forløbne
år. Trods bølgegang overlevede vi alle. Tak til Grathe og Vium. Tak til præsten
og det øvrige personale ude som inde i kirken for godt og veludført arbejde i
året. Sidst, men ikke mindst tak til menigheden for den forståelse I trods alt
har udvist. Anna Grete Svenningsen redegjorde herefter kort for årsregnskab og
budget. Menighedsrådet var herefter vært ved lettere traktement og kaffe.
Dialog: Der blev gjort opmærksom på, at vi i sognet har en stor kulturarv
at tage vare på, og bygge videre på at vi har 5 institutioner: skolen, kirken, hallen,
forsamlingshuset og museet, og at det er vigtigt, vi står sammen og finder nye
løsninger og værner om de gode institutioner, når vi ligger i hjørnet af Silkeborg
kommunen. Med hensyn til ny konfirmandstue blev der givet udtryk for, at
det er vigtigt at følge med tiden og at sørge for, at såvel elever som ansatte og
rådsmedlemmer får ordentlige og tidssvarende faciliteter at virke i.
Med Vium sogns tilførsel er konfirmandundervisningen for pastoratet samlet
i Thorning. Der var interesse for at høre mere om mulighed for at etablering af
pilgrimsherberg.
Der blev stillet spørgsmål til menighedsrådet om, hvad der lå i høringssvaret, jfr.
referatet fra sidste menighedsrådsmøde: ”at de kirkelige handlinger i ugen op
til den prædikefri søndag varetages af sognepræsten.” Der blev redegjort for, at
høringssvaret er begrundet i, at man fra øvrighedens side vil fritage sognepræsten
for kirkelige handlinger i ugen op til dennes prædikefri søndag. Der var bred
enighed om, at gudstjenesten er en primær og vigtig del af arbejdet og ligeså de
kirkelige handlinger. At de nuværende bestående forhold i sig selv må være meget
utilfredsstillende.
Der var opbakning til forslag om, at rådet i givet fald holdt et møde med
menigheden og øvrigheden.
Anette Ruskjær oplyste, at Vium har fået deres afgørelse mht. den nye struktur.
Ellen Andersen fik ordet for at fortælle om kirkens ” alterløbere”, der trænger
til at blive udskiftet
og spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at være med til at sy nogle nye.
Bente Nielsen vil bistå med arbejdet. De påregnes at skulle være færdige til at
tage i brug til pinse.
Jørn Nielsen takkede mødedeltagerne for interessen og dialog om kirken og
arbejdet.
For referat ags
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arrangementkalender
Salmesangsaften i Thorning
kirke, d. 28. marts kl. 19.30

”Optakt til Påsken”
Medvirkende Jan Nørgaard (trompet)
Thorningkoret/Elisabeth Tøttrup.
Musik - og salmesangsaften i Thorning kirke med påskesalmer, musik
for trompet og orgel, korsang og fællessang. Elisabeth Tøttrup fortæller om
langfredag og påskemorgen med afsæt
i nogle af Grundtvigs påskesalmer.

Forårskoncert i Thorning
kirke den 25. april kl. 19.30

Medvirkende Midtjysk kammerkor
Dirigent Søren Birch Midtjysk kammerkor er grundlagt i 2011 med
hjemsted i Viborg. Koret består af 20
trænede sangere med mange års korerfaring. Dirigent er Søren Birch, som
er docent ved Nordjysk musikkonser-

vatorium. Koret debuterede officielt i
september ved indvielsen af Viborgs
nye Rådhus.

Koncert i Grathe kirke tirsdag
den 22. maj kl. 19.30

ensemblet ”PRISME” spiller ”Nordisk og irsk folketone - i et kirkerum”. Medvirkende Louise Vangsgaard (violin og bratsch) Anne Marie
Høst Mortensen (keltisk harpe) Janet
Vahl (harmonika) Povl Chr. Balslev
(orgel). PRISME er et fynsk ensemble,
hvor musikerne har både klassisk og
folkemusisk baggrund. Repertoiret er
sammensat af enkel og stemningsfuld
musik, egne kompositioner og smukke
arrangementer af danske salmer med
en anderledes instrumentsammensætning end man sædvanligvis oplever i et
kirkerum.

Indvielsesfest af den nye hovedbygning
på Kjelsø lejren ved Ans
Til foråret står den nye hovedbygning på Kjelsø lejren færdig. Derfor holdes
der en stor indvielsesfest lørdag den 19. maj.
Alle er hjertelig velkommen til at se dette nye og spændende byggeri. Det skal
de kommende år være samlingssted for mange børn og unge fra hele Midtjylland.
Foreløbigt program
Kl. 14,00: Stor fest for hele familien, med sang, tale og festlige indslag
Kl. 15,00: Kaffe, tamburkorps, hoppeborg og andet sjovt
Kl. 16,00: Indvielses og reception. Biskop Karsten Nissen, Viborg medvirker
Kl. 17,30: Den store grill bliver tændt. Der kan købes mad til grilning
Kl. 19,00: Festaften. Gospel koncert med Lydiah Wairimu.
Tale ved Brian Iversen, Gjellerup, lovsang band og meget andet
Ca. 21,45: Stort festfyrværkeri
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Om gudstjenester
og det præstelige arbejde i Thorning, Grathe og Vium sogne
Der er sket nogle ændringer for menigheden i Thorning sogn, som jeg gerne her
igennem kirkebladet vil orientere jer om. Viborg stift er blevet pålagt at spare
2.7 præstestillinger i forbindelse med en udligning af præstestillinger imellem
de danske stifter. Da sognepræst Helle Bærnholdt opsagde sin stilling som
sognepræst i Vium sogn, var det derfor nærliggende at foretage en ændring i
pastoratsstrukturen. Vium og Thorning sogne hører på mange måder sammen,
og derfor skønnede jeg, at et tre sogns pastorat Thorning-Grathe-Vium ville være
en fornuftig løsning. På møder med de berørte menighedsråd kom der heller
ikke stærke indvendinger imod oprettelsen af et tre sogns pastorat bestående af
Thorning, Grathe og Vium sogne.
Dette vil medføre en øget arbejdsbelastning for sognepræst Tina Frank. Derfor
har provst Børge Terp og jeg sammen med menighedsrådene og præsterne været
optaget af at finde en løsning, som giver sognepræsten en tiltrængt arbejdslettelse.
Fremover vil sognepræst Frede Møller, Hinge, yde bistand til Thorning-GratheVium pastorat i et omfang af 25 % af heltidsstilling. Frede Møllers bistand vil
fortrinsvist blive lagt i Vium sogn, hvor han vil have gudstjenester og kirkelige
handlinger i et nærmere bestemt omfang.
I Thorning sogn vil Frede Møller have begravelser og bisættelser samt
bryllupper i den uge, der går forud for Tina Franks månedlige prædikefrie
søndag. Tina Frank vil selv varetage undervisningen af konfirmander fra Vium
sogn, idet disse konfirmander næsten alle er elever på Thorning skole, og derfor
kan undervises sammen med konfirmanderne fra Thorning og Grathe sogne.
Omegnspræsterne vil fra tid til anden også have gustjenester i Thorning og
Grathe sogne, for at Tina Frank kan få sin månedlige prædikefrie søndag.
Efter et møde med menighedsrådet har jeg forstået, at mange medlemmer
af menigheden er frustrerede over, at der kommer så mange forskellige præster
ude fra som prædikanter i Thorning og Grathe kirker, og at der er skiftende
gudstjenestetider. Det forstår jeg godt, og jeg beklager, at I har oplevet det som
utilfredsstillende. Sognepræsten og provsten udarbejder nu en gudstjenesteliste for
et år ad gangen og vil bestræbe sig på, at der kommer så megen sammenhæng som
muligt, såvel hvad angår præster som gudstjenestetider. Denne gudstjenesteliste
vil blive forelagt for menighedsrådet.
Jeg ved, at mange også er kede af, at præstefamilien ikke længere bor i Thorning
præstegård, og den omstændighed, at præstefamiliens flytning sker samtidig med,
at der foretages en ændring i pastoratsstrukturen, gør det måske ikke nemmere
at forstå eller acceptere situationen. Det er imidlertid sådan, at to sognepræster
i folkekirken, som er gift med hinanden, og hvis præsteboliger ligger inden for
en radius af 50 km fra hinanden, har lov til at vælge kun at bo i én af de to
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boliger. Thornings sognepræst har valgt at bo i Viborg Domprovstegård sammen
med sin familie, og det må både menigheden, menighedsrådet, provst og biskop
acceptere. Naturligvis bør en familie så vidt muligt bo sammen.
Jeg ved, at Tina Frank vil bestræbe sig på dagligt at være til stede i Thorning
sogn. Naturligvis vil Tina Frank også køre til Thorning, når der ud over
gudstjenester møder og andre arrangementer er behov for at tale med præsten på
kontoret eller ved besøg i hjemmet.
Karsten Nissen

Konfirmander 2012
Skal man tro for at blive konfirmeret? Skal man i kirke og alt sådan noget? Mange
spørgsmål bliver stillet i konfirmandstuen i Thorning. Det er i år to store hold
konfirmander, som kommer i konfirmandstuen hver henholdsvis onsdag og
torsdag for at lære om, hvad det vil sige at være kristen. Vi taler om den kristne
tradition. Vender forskellige emner, blandt andet: Hvad er bøn? Hvem er Gud,
både som skaber og som far? Hvem er Jesus? Og, hvad er Helligånden for en
størrelse? Der er emner nok på tapetet i løbet af året.
I år er anderledes end tidligere år. I år kommer også Viums konfirmander
i Thornings konfirmandstue. Det gør selvfølgelig, at vi er flere i lokalet, men
samtidig er det en fornøjelse at have så mange unge interesserede mennesker.
De er gode til at fungere sammen. Det er to hold af energifyldte og humørfyldte
unge mennesker, jeg har i år. Det så jeg blandt andet, da jeg onsdag d. 1. februar
i år havde dem med til konfirmandevent i Viborg. Her fik de unge mennesker
oplevelsen af at være del af en større sammenhæng. De så, at konfirmation og det
at være konfirmand ikke kun er noget, man er her hos os i vores pastorat. Fra hele
stiftet var man mødt frem. Og cirka 1280 unge mennesker var den dag i Viborg
Domkirke til en anderledes gudstjeneste, hvor man blandt andet kunne skrive en
bøn og gå rundt og se sig lidt omkring Vi var i Tinghallen og hørte et rigtig godt
foredrag ved Anders Kofoed Petersen med titlen: ”Alle har et liv – der er værd at
leve”. Efterfølgende spiste vi i Bowl and Fun.
Det var en god dag. Med sne og kulde men dejligt varmt inden døre. Og,
hvem var i sneboldkamp straks man begav sig udenfor. Hvem var ved at låse
hinanden inde i gravkammeret i krypten i Domkirken, og hvem befandt sig i
legeområdet efter spisningen og var i fuld færd med at prøve rutsjebanen med
mere? Det var selvfølgelig intet mindre end vores unge mennesker fra ThorningGrathe-Vium pastorat, som heldigvis ingen intentioner har om at blive helt
voksne endnu. Med ønsket om at I hver især for en rigtig god konfirmationsdag!
Sognepræsten
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Grathe kirke d. 4. maj kl. 10.00,
Thorning skoles specialklassekonfirmander
Pia Kvist Andreasen, Thybovej 5B, 8620 Kjellerup
Birgitte Madsen, Karolinelundsvej 13, 8883 Gjern
Kristian Juul Svendsen, Kongemosevej 8, Frederiks, 7470 Karup J
Martin Windeløw, Dommerparken 9, 2.tv., 8620 Kjellerup
Ricki James Bjørk Christiansen, Vesterbyvej 7, Vinkel, 8800 Viborg
Anders Stitz Madsen, Farre Hedevej 26, 8472 Sporup
Grathe kirke d. 13. maj kl. 9.00
Thorebjørn Bendtsen, Stenrøgelvej 2, Voer
Jonas Hunskjær Kristiansen, Haugevej 2, Hauge
Bjørn Gejlka Langdahl, Kong Knaps Vej 20, Stenrøgel
Vium kirke d. 13. maj kl. 11
Frederik Hovgaard Andersen, Søren Kannes Vej 10, Vium
Hanna Vestergaard Hviid, Kongemosevej 10, Hvam
Sune Basballe Jensen, Krogsgårdsvej 47, Hvam
Morten Skorstengaard Mogensen, Svinget 4, Hvam
Mads Nørregaard Morratz, Hornskovvej 10, Vium
Anja Søgaard Nielsen, Sølunden 21, Hvam
Preben Poulsen, Hærvejen 3, Hvam
Casper Rasmussen, Vilhelm Skyttesvej 6, Vium
Daniel Bille Tolstrup, Mett Kølvros Vej 6, Vium
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Thorning kirke d. 20. maj kl. 9.00
Nicklas Raae Brodersen, Viborgvej 14, Knudstrup
Esben Bolle Christensen, Munkemarken 35, Thorning
Steffi Thiraviyarajah Clausen, Blichersvej 25, Thorning
Sarah Zenia Dahl, Stendalvej 10, Stendalsgård
Sofie-Amalie Loft Frederiksen, Skrænten 39, Thorning
Nanna Kubel Hoberg, Blichersvej 53, Thorning
Declan Almtoft Iversen, Mads Doss Vej 32, Thorning
Sonni Damgaard Jørgensen, Kærsholm Møllevej 10, Vattrup
Theodor Nissen Damgaard Jørgensen, Blichersvej 4 st.tv, Thorning
Frederik Artmann Pedersen, Kong Valdemars Vej 41, Thorning
Jacob Thyrrestrup Kring, Skrænten 7, Thorning
Lau Skovgaard Lauritsen, Vejlevej 3, Knudstrup
Nicolai Østergaard Leth, Mads Doss Vej 30, Thorning
Kirstine Møller Madsen, Tørrepladsen 49, Thorning
Fie Kirstine Nielsen, Papsøvej 4, Hvam
Malthe Raschke Nielsen, Skovvej 29, Thorning
Sara Døssing Nielsen, Tørrepladsen 39, Thorning
Maria Bjørnkær Poulsen, Arrildsvej 14, Gråmose
Elisabeth Salhøj Rask, Over Kærsholm Vej 4, Thorning
Christina Bundgaard Rasmussen, Skovvej 84, Ungstrup
Jonathan Kaas Søegaard, Skovvej 19, Thorning
Katrine Kildahl Sørensen, Tørrepladsen 25, Thorning
Thorning kirke d. 20. maj kl. 11.00
Christian Møller Andersen, Danbovej 5, Knudstrup
Mikkel Thøgersen Brøns, Birkevej 18,Thorning
Maja Kofod Eriksen, Skovvej 52 , Thorning
Ida Marie Sejer Iversen, Fredensgade 28, Kjellerup
Anders Viborg Jensen, Blichersvej 9, Thorning
Marlene Jeanette Jensen, Over Kærsholm Vej 20,Thorning
Marie Kielsholm, Ravnholtvej14, Knudstrup
Tea Caroline Konnerup, Rønnevej 14, Viborg
Rune Dueholm MacDoald, Kong Knuds Vej 4, Thorning
Anne Josefine Madsen, Blichersvej 50, Thorning
Julie Isabella Madsen, Blichersvej 50, Thorning
Elisabeth Lindrup Nielsen, Tørrepladsen 57, Thorning
Emma Dahl Olesen, Danbovej 7, Knudstrup
Emma Sofie Pedersen, Blichersvej 49, Thorning
Troels Thomsen, Blichersvej 61, Thorning
Søs Löf Ølting, Imgårdsvej 10, Ungstrup
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
DÅB
Grathe kirke
26.12.2011
Leon Tudor Schmidt Pedersen
Thorning kirke
14.08.2011
Claes Wittorff Hamann
04.09.2011
Johanna Olivia Søndergaard Kjær
30.10.2011
William Weihrauch Andersen
06.11.2011
Jacob Bech Sørensen
27.11.2011
Lukas Verner Thiraviyarajah
Hansen
04.12.2011
Emma Thordahl Andersen
29.01.2012
Albert Sorvad Jeppesen
05.02.2012
Gorm Sigaard Hansen

BEGRAVELSE:
Grathe kirke
Helge Nielsen
død d. 04.01.2012
Kirsten Jørgensen Nørskov
død 16.01.2012
Thorning Kirke
Anders Kristian Bach
død 24.10.2011
Holger Bech
død 13.11.2011
Svend Bundgaard Jensen
død 25.11.2011
Edith Madsen
død 01.12.2011
Erna Nielsen
død 26.12.2011
Marie Munk
død 29.12.2011
Helmut Erich Rudolf Weibel
død 26.01.2012
Jens Jørgen Møller Riis
død 29.01.2012

Provstivolontør søges
Er du ung og vil du gerne have spændende udfordringer, så er der brug for
dig som provstivolontør i Kirke til Kirke samarbejdet.
Kirke til Kirke er et samarbejdsprojekt i Herning Nordre Provsti, Herning
Søndre Provsti og Ikast-Brande Provsti.
Ansættelsen vil være fra september 2012 til april 2013 med 3 mdr. på en
missionsstation og 3 mdrs. undervisning og møder i de 3 nævnte provstier.
Nærmere oplysninger kan fås hos koordinator
Jens Kr. Egedal tlf. 97 20 91 75. Henvendelse inden 1. maj.
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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

4. marts 2.s.i fasten
11. marts 3.s.i fasten
18. marts Midfaste
25. marts Mariæ Bebud

Grathe

10.30 Klaus Møberg - Indsamling
9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

10.30

1.april Palmesøndag

10.30 Preben Salomonsen

5. april Skærtorsdag

19.30

6. april Langfredag

10.30

8. april Påskedag

10.30

9. april 2. påskedag

10.30
9.00
10.30

15. april 1.s.e.påske

10.30 - Kirkekaffe

22. april 2.s.e.påske

10.30 Aage Nielsen

29. april 3.s.e.påske

10.30 Preben Salomonsen

4. maj Bededag

10.30 Konfirmation

6. maj 4.s.e.påske

10.30 Preben Salomonsen

13. maj 5.s.e.påske
17. maj Kristi Himmelf.
20. maj 6.s.e.påske
27. maj Pinsedag

9.00 Konfirmation
10.30
10.30

28. maj 2. Pinsedag

9.00

9.00 og 11.00 Konfirmation
9.00
10.30

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 30. april 2012

