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Gud blev
menneskets lys
Allerede i oktober måned
begyndte de første juleting
at komme frem. Nisser,
pebernødder, juleslik, gløgg
og æbleskiver kan man lade
sig friste af. Herefter fulgte
de mange fine lyskæder sat
op af frivillige i lokalbilledet
og julehjerter og andet pynt
i villahaver og butikker.
Nogle blev straks grebet af
stemningen, mens andre af os
har været lidt langsommere i
optrækket, for, julen varer
jo lige til påske, så begyndes
der i oktober måned, er det
trods alt mange måneder at
skulle være i julehumør.

Julen er for mange af os årets største højtid. Det er for os nærmest
indbegrebet af hygge. Vi samles i forskellige sammenhænge, spiser sammen
og hygger i julemørket, vi tænder lys og fejrer julen i fællesskab. Måske er
det derfor, at vi nærmest ikke kan vente med at komme i gang med julen
og begynder tidligere og tidligere? Julen er en anledning til at fejre noget
sammen. Den er fællesskabets glæde. Den bekræfter os i, at vi hører til i
forskellige sammenhænge. Blandt kollegerne, på jobbet, i familien og
blandt venner. I kortklubben, til fodbold, i hallen eller til kor. Der er mange
relationer, som ikke nødvendigvis har familiens fortegn. Også i kirken mødes
mange af os i juledagene. Ung som gammel. Høj som lav. Uanset politisk
overbevisning og økonomisk velstand samles mennesker rundt om på jorden
i Guds hus i juledagene, for at synge og høre det glade budskab: At Gud kom
til vores jord. At lyset skinner i mørket. Skinner for os hvem end vi er.
Julen er en glædens tid for børn og barnlige sjæle, men samtidig kan den også
være en meget svær tid. Både økonomisk lige såvel som overskudsmæssigt.
Har man mistet, er det særligt ved juletid, at det mærkes. Det er her minderne
dukker frem, og savnet bliver stort.
Det fantastiske ved julens budskab er, at det er et dybt og livsbekræftende
budskab. Kristus, verdens lys, lod sig føde. Midt i den mørke tid kommer
han, Guds søn, til vores jord, for at bringe lys og glæde. Og med sig bringer
han også håbet om syndernes forladelse og opstandelse for os og enhver, som
vi har kær.
Intet menneske kan leve uden lys, varme eller noget at håbe på. Noget som
forener og bringer mening ind i vores liv. Derfor fejres julen fortsat også 2013
år efter Jesus blev født julenat. Det var en enestående nat, som også vi har
brug for at fejre. I taknemmelighed og glæde over at himmel og jord nu hører
sammen. Johannes Johansen skriver i den danske salmebog nr. 98:
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
Glædelig advents - og juletid
og godt nytår.

2

Sognepræsten

arrangementkalender
Juleevangeliet for voksne!

Johs. Møllehave kalder det kendte
juleevangelium for juleevangeliet for
børn, da det er så ligetil at forstå, at
et barn bliver født, osv. Juleevangeliet for voksne, derimod, er evangeliet
til Juledag. Her er teksten (starten af
Johs.evang.) mere abstrakt. Mere poesi end fortælling: "Og lyset skinner
i mørket, og mørket greb det ikke".
Det bliver her cementeret, at lyset er
kommet til verden. Så vi har Kristus
som lys i mørket, både for os selv, og
for vor næste, vore børn og børnebørn.
Juma Kruse.

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
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, og vi
ser her også frem til lidt underholdning, quiz med mere.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag. Alle er velkomne, og arrangementet er gratis.

Adventskoncert
i Thorning kirke
onsdag den 11. december
kl. 19.30

Medvirkende ”Familien Pultz”
Familien Pultz bor på Djursland og
består af Benedicte på 13 år, Jakob
på 15 år, Frederik på 17 år, mor Kirsten Pultz og far Karsten Pultz, som
begge er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i henholdsvis klaver/sang og klaver/trompet.
Børnene spiller valdhorn, trompet
og trombone.
Familieensemblet spiller klassisk musik fra alle perioder, men har dog en
forkærlighed for gammel renæssance
musik og nye, egne kompositioner.
De har altid flerstemmig a capellasang på programmet, og det lille
familiekor er nu så professionelt, at
de er begyndt at eksperimentere med
5-stemmig sang.
Undervejs i koncerten fortælles om
musikken og instrumenterne.
Efter koncerten inviterer menighedsrådet til kaffebord og julehygge
i Forsamlingshuset, og alle er meget
velkomne.
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på julens salmer og hør julens budskab på Bakkegården. Præst Juma
Kruse holder denne gudstjeneste.

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 tid og lyst er velkommen.

1. januar kl. 14.00 og 15.30
Nytårskur i både Thorning og
Grathe kirker

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 holder der ligeledes eftermiddagsgudstjeneste kl. 15.30, hvor
Grathe menighedsråd vil være vært
for et glas champagne og et stykke
kransekage i våbenhuset, imens vi
ønsker hinanden godt nytår!

Nytårsmøde i Thorning
d. 12. januar kl. 14.00

Bakkegården d. 23. december Vi begynder i Thorning kirke, hvor
Andreas Engelbrecht Hansen, sogkl. 14.30
Vi drikker kaffe først og holder herefter gudstjeneste. Kom og syng med
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nepræst i Frederiks holder gudstjenesten. Herefter går vi i forsamlings-

huset hvor Andreas
E. Hansen vil holde
foredrag om Søren
Kierkegaard
Andreas Engelbrecht
Hansen skriver om sit
foredrag:
”Søren Kierkegaard – historier med
humor og med alvor”
Søren Kierkegaard blev født for 200
år siden. Han er verdenskendt, men
han er desværre også kendt som en
forfatter, der er svær at læse og svær
at forstå. Sådan skal det ikke gå denne dag, hvor vi gennem anekdoter
og historier fra hans liv vil møde en
forfatter, som både rummer det sjove
og det alvorlige, og som frem for alt
kan ramme den enkelte læser, så man
føler, at han kender en.
Vi vil også prøve at se, hvordan Kierkegaards ideer kan bruges på noget
af det, vi kender rigtig godt, nemlig
alle de kendte skikkelser fra tv-serien
Matador.”
Entre incl kaffe og brød kr. 50
Alle er velkomne

Tilmelding nødvendig. Skal ske til
Anne Grethe Rasmussen, Hauge Minimarked. Tlf. 86 88 80 13

19. januar kl. 17.00 i Grathe

Onsdag 19/2 kl. 19.00:
Om Fadervor i Thorning præstegårds konfirmandstue ved Juma
Kruse.

Gudstjeneste og menighedsmøde
Vi begynder i Grathe kirke, hvor vi
holder en kort fyraftensgudstjeneste. Herefter er der fællesspisning i
Hauge forsamlingshus. Menighedsrådsformand for Grathe, Verner Pedersen vil aflægge beretning, og sammen vil vi tale om kirkens liv.
Vel mødt til hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne

Studiekredsaftener
over troens hovedstykker

De Ti Bud, Fadervor, og Den Apostolske Trosbekendelse (i daglig tale,
bare trosbekendelsen) kaldte vor reformator Martin Luther for troens
hovedstykker.
Det er tekster, som mange af os
kender rigtigt godt, og som er blevet
læst, repeteret og citeret i århundreder og stadig virker lige vitale. Men
hvad er det egentlig teksterne siger?
Ved tre studiekredsaftener vil pastoratets tre præster udfolde disse
teksters betydning og stadige aktualitet, og hver komme med et oplæg til
samtale og refleksion og fordybelse.
Tidspunkterne er:
Tirsdag 28/1 kl. 19.00:
Om De Ti Bud i Vium præstegårds
konfirmandstue ved Tina Frank.

Tirsdag 4/3 kl. 19.00:
Om Trosbekendelsen i Grathe i
klubhuset i Hauge ved Frede Møller.
Alle er velkomne!
På vegne af de tre menighedsråd,
Tina Frank, Frede Møller
og Juma Kruse.
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Kyndelmissegudstjeneste
i Grathe kirke
d. 2. februar
kl. 14.00

Stemningsfyldt eftermiddagsgudstjeneste
med lys i stolerækkerne, musiske indslag og en kop
kaffe i våbenhuset efterfølgende
Alle er velkomne til en god eftermiddag

Temagudstjenste 9. februar
i Thorning kirke kl. 10.30
Temaet er:
TV2/Nærmest Lykkelig?

I 2002 sagde Steffen Brandt i et
interview: ”Kirken er et sted at få ro
og måske glimt af overblik. Og måske på en eller anden måde et sted
at få energi til at tage fat på tilværelsen igen, når den kører for hektisk af
sted uden egentlig retning.”
Uden for kirken ser det derfor noget anderledes ud, hvis man spørger
TV2 og Steffen Brandts tekstunivers.
Det vrimler med eksistenser, der ikke
har nogen retning i tilværelsen, selvom de ofte selv tror det, eller måske
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bare ikke tænker over, at der ikke er
nogen retning, da mange af eksistenserne blot gør, som man gør, uden at
tænke over hvorfor. Mange af disse
eksistenser minder om de personer,
som Søren Kierkegaard ville kalde
for spidsborgere.
Men jeg tror faktisk, at en af mange
grunde til, at bandet TV2 har fået så
stor gennemslagskraft i Danmark,
skyldes, at vi er mange, som på et eller andet plan kan genkende os selv i
teksterne, og de historier, de fortæller. Hvem kender ikke til følelsen af,
at være bange for at gå glip af et eller andet i livet ("Der gik livet lige
forbi med klar besked, mens jeg selv
var væk et øjeblik et helt andet sted"
som det hedder på åbningsnummeret på Nærmest Lykkelig-albummet)?
Frygten for ikke at leve det rigtige
liv? Frygten for ikke at slå til, frygten
for, at livet burde leves anderledes?
Vi har jo kun ét liv!
Personligt mener jeg, at mange af
de tanker, som Steffen Brandt har
gjort sig om livet, lykken, ensomheden, kærligheden og lidenskaben
(eller mangel på samme) i høj grad
er manifesteret i albummet Nærmest Lykkelig fra 1989. Gud, kirken
og kristendommen er ikke udtryk
særligt eksplicit på dette album, så
langt er albummets eksistenser slet
ikke kommet - de kan højst mane sig
op til et udsagn som "Åh Gud hvor
åndssvagt!", om end netop et nummer som "Kys det nu" (hvor sætningen er fra) er meget sigende for Steffen Brandts opsang til os danskere.

Der er noget grib dagen over nummeret, men det handler også først og
fremmest om et mennesket, der først
rigtigt træder i karakter i mødet med
et andet menneske. Det er i mødet
med andre mennesker, at Gudsriget
- glimtvis - kan opstå dennesidigt,
og vi måske endda kan opleve lykke
eller livsfylde, sammen med andre.
Samtidig med at kirken - som Steffen Brandt selv antyder - kan være
stedet for overblik og retning, når
den ikke rigtigt findes andre steder
i vort sekulære præstationssamfund.
Ved temagudstjenesten, søndag 9.
februar 2014, vil de normale tekstlæsninger fra alteret blive erstattet af
tekster fra Nærmest Lykkelig-albummet, og der vil også blive spillet en
enkelt TV2-sang inden prædiken,
der naturligvis kommer til at handle
om disse temaer, også igennem inddragelsen af søndagens evangelietekst.
Vel mødt!
Juma Kruse.

Præsentation af
menighedsrådsmedlem
i Thorning

Mit navn er Jørgen Nordentoft
Andersen, og jeg er næstformand i
Thorning menighedsråd.
Til hverdag er jeg fuldtidslandmand
og glad for det. Jeg er 53 år gammel
og har boet hele mit liv i Thorning.
Efter nogle turbulente år, hvor jeg
mistede min yngste søn, Simon og
efterfølgende blev skilt, har jeg atter

fundet gejsten og glæden ved livet.
Min store søn, Robert på 27, bor
sammen med sin kone Rebecca i Århus. Robert arbejder som sekretariatschef hos de Danske Skoleelever og
Rebecca er færdig som præst til sommer. Efter et helt liv på Smedebakken er jeg flyttet sammen med min
kæreste Dorthe på Skovvej og hendes
tre hjemmeboende teenagebørn Sophie, Casper og Marie. Nytårsaften
havde jeg den glæde at blive farfar til
lille Peter, som vi nu bruger meget
tid på at passe og glædes ved.
Ved siden af mit job som landmand er jeg kontaktperson for en
ung mand nogle timer hver uge. I
min fritid går jeg til madlavning og
på jagt.
Jeg har altid holdt af at være en
aktiv del af lokalsamfundet, og har
tidligere siddet i både skolebestyrelse
og borgerforeningen. Da jeg derfor
blev spurgt om at stille op til menighedsrådet var det ikke en særlig svær
beslutning. Jeg har måske ikke altid
været det mest kirkelige menneske,
men jeg holder utroligt meget af at
komme i kirken og føler stor tilknytning og glæde ved vores kirke og kirkens budskab.
Ligesom Eivind er jeg således nyvalgt i menighedsrådet og må sige, at
det har været et lærerigt første år. Der
har været meget nyt at sætte sig ind i,
men jeg synes det er rigtig spændende. Ved siden af posten som næstformand er jeg også kontaktperson
for kirkens ansatte, et hverv som jeg
er rigtig glad for at besidde. Jeg sy-
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nes det er dejligt at arbejde sammen
med vores dygtige medarbejdere og
vil derfor også gerne benytte chancen for at sige dem mange tak for
det gode samarbejde. Det er netop i
egenskab af kontaktperson, at jeg har
været med til at ansætte en ny organist. Efter mange gode år går Elisabeth Tøttrup nu på pension. Jeg har
været glad for samarbejdet med Elisabeth i det forgangne år og ønsker
hende alt det bedste fremover. Vi
havde 14 ansøgere til stillingen som
organist, og indkaldte fem yderst
kompetente til samtale midt i oktober måned. Det var nogle rigtig gode
samtaler, og vi tror nu, at have valgt
den rigtige til jobbet. Vores nye organist begynder 1. december og jeg
ser frem til at byde vedkommende
velkommen til vores sogn.
Nu nærmer juletiden sig så småt,
og jeg ved at vores kirke i den anledning byder på mange spændende
arrangementer, som jeg håber vi ses
til. I ønskes alle nogle gode vintermåneder og en glædelig jul når vi
kommer dertil
		 Jørgen Andersen

Præsentation af
menighedsrådsmedlem
i Grathe

Som noget nyt prøver vi nu med en
præsentations runde af menighedsrådet.
Jeg hedder Verner Pedersen og er formand.
Det er meget alsidigt at være i
menighedsrådet. Efterhånden bliver
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man fortrolig med den rent administrative del.
De mere bløde værdier har man rig
mulighed for at præge.
Det er vigtigt, at der er gode stabile
rammer for præst og kirkebetjeningen samt det kirkelige liv.
Jeg er landmand og bor i Hauge
sammen med Andrea. Som hobby
har vi Nordsvenske brugsheste.
Jeg driver et kvægbrug sammen
med min søn Anders.
Afsluttende vil jeg sige, at det er
ganske almindelige mennesker, som
er i menighedsrådet. Der behøves ingen særlige forudsætninger.
Mit håb skal være, at kirken også
fremover vil have en central betydning for lokalområdet.
Verner Pedersen

Afsked med
organist Elisabeth Tøttrup

Vores organist Elisabeth Tøttrup,
som har været ansat siden 1996 har

valgt at gå på efterløn pr. 30. november 2013. Vi siger tak for godt
samarbejde både med betjening og
menighedsråd. Som menighed og
kirkegænger tak for mange dejlige
musiske indslag. De store musikalske krav Elisabeth Tøttrup har stillet
til sig selv, har vi nydt godt af som
menighed både ved gudstjenester,
salmesangsaftener, koncerter og også
i forbindelse med Thorningkoret,
hvor Elisabeth har været korleder. Vi
ønsker Elisabeth alt det bedste i sin
efterlønner tilværelse.

Ny organist

I skrivende stund er ansættelsesprocessen for vores organist endnu i
gang. Læs mere om vores nye organist i næste kirkeblad

Forlængelse af
hjælpepræsten, Juma Kruses
ansættelsesperiode

Der arbejdes på at Juma Kruse ansættelsesperiode som hjælpepræst
ansat med løntilskud forlænges med
endnu et halvt år. Dette sker på anbefaling fra vores tre menighedsråd,
idet vi er glade for samarbejdet.

Minikonfirmander og konfirmander 2014
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
01.09.2013
Frederik Oskar Nielsen
06.10.2013
Johan Krogsgaard
Lavgesen
Grathe Kirke
08.09.2013
Johan Maretti
Mikkelsen

Bryllup
Thorning Kirke
26.10.2013
Kim Carsten Hansen
MacKayzee og Mai
Maibritt Janner
Christensen MacKayzee
Begravelse
Thorning Kirke
03.10.2013
Gertrud Ester Fleissig
Mikkelsen
07.10.2013
Erland Bjarch Jacobsen
27.10.2013
Knud Johannes Eskesen

Gudstjenester og sang
på Bakkegården
Hver tirsdag er der sang og samvær på Bakkegården ved vores organist
og frivillige. Den sidste tirsdag afløses tirsdagssang af gudstjeneste hvor
også præst og kirkesanger deltager. Undtagen er december måned, hvor
vi holder gudstjenesten lillejuleaftens eftermiddag.
Datoerne for gudstjenester er:
23. december kl. 14.30 v. Juma Kruse
28. januar kl. 10.00
25. februar kl. 10.00
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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
Præst Juma Kruse - E-mail: jmkru@hotmail.com

22 45 63 35

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
for Thorning og Grathe sogne
Dato

Thorning

1.december 1.s.adv
8. december 2.s.adv
15. december 3.s.adv
17. december
Jul for dagplejer og børnehave
20. december Skolegudstjeneste
22. december 4.s.adv
23. december
24. december Juleaften
25. december Juledag
26. december 2.juledag
29. december Julesøndag
1.januar Nytårsdag
5. januar H.3.kg.
12. januar 1.s.e.H.3.kg
19. januar 2.s.e.H.3.kg
26. januar 3.s.e.H.3.kg
2. februar 4.s.e.H.3.kg
9. februar s.s.e.H.3.kg
16. februar Septuagesima
23. februar Seksagesima
2. marts Fastelavn

10.30
9.00
9.00 Juma Kruse
10.00
9.00 og 10.00
10.30
14.30 Bakkegården ved Juma Kruse
16.15
10.30

Grathe
14.00 Familiegudstjeneste
10.30 Juma Kruse

15.00
10.30 Juma Kruse

10.30 Juma Kruse
14.00 Nytårskur
10.30 Juma Kruse
14.00 Nytårsmøde
m/ Andreas Engelbrecht Hansen
10.30
9.00
10.30 Juma Kruse
temagudstjeneste TV2
9.00 Juma Kruse
10.30
9.00

15.30 Nytårskur

17.00 Gudstjeneste og
menighedsmøde
10.30
14.00 Kyndelmisse og kaffe

14.00 med kaffe
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 25. januar 2014

