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Efterårets
velsignelse
Efteråret er en dejlig tid. Høstens tid er kommet, og
naturens frodighed når nu sit klimaks. Snart vil hylden hænge tungt i baghaverne og langs landevejene
og lyse op med sine flotte mørke farver. Hybenrosernes duft vil langsomt afløses af smagen af
søde orange bær. Æblerne vil modnes og
træernes blade skifte farve. Snart vil
vi ikke længere se landmandens
vandring gennem sin mark på
udkig efter ukrudt i det tætte
korn. Markmaskinernes summen
vil tage over helt til de sene aftentimer. Høsten skal i hus. Der er nok
at se til.
Det er både med glæde, men også
med en smule vemod at nå til efterårets tid,
for det er samtidig en erkendelse af, at en
varm og dejlig sommer hermed er kommet til ende. Sommeren er for mange en

tid til eftertanke. En tid, hvor solen står højt, børnene har skolefri, og dagene
fyldes af andre gøremål end ellers. Måske tager man på ferie. Tjekker naboens
postkasse. Nyder de dejlige sommer morgener med en kop kaffe på terrassen, dagene og aftenerne, hvor man har tid til at være sammen. Måske får
man læst et par bøger, slået et søm i eller malet et vindue eller to. Nogle har
om sommeren besøg af de større børn, som vender hjem fra storbyen for en
stund. Har børnebørn på ferie et par dage eller endda oldebørn, som kigger
forbi. Besøg er også del af sommerens glæder.
I grunden har hver årstid sin charme. Er, om man vil, fyldt med mirakler
og livsnære velsignelser, hvis bare vi har øje for det. Velsignelser kan være alt
fra at plukke et fuldmodent vitaminfyldt æble i haven, til at høsten kommer
i hus. Kan være alt fra et smil, fra dem man holder af, som rummer langt
mere end ord kan sige. Kan være at børn fødes, vokser og vokser op. Livet er
forunderligt.
En af de bibelfortællinger, jeg særligt sætter pris på, er beretningen om de to
søstre Martha og Maria, som mister deres bror Lazarus. Det er en beretning
om et under fra det høje, at Lazarus opvækkes. Der er så mange følelser i
fortællingen, som findes i Johannes evangeliets kapitel 11. To kvinder rammes af sorg over deres brors død. Afmagten er tydelig over de muligheder,
som er gået tabt. ”Havde du bare været her, Jesus”, siger de og fortsætter,
”da ville det ikke være sket”. Og Jesus bevæges, brister i gråd, han Guds søn,
røres over den sorg og de tab, vi mennesker rammes af. Hvad der rammer os,
rører Gud. Vi er ikke alene. Men fortællingen er frem for alt livsbekræftende.
For vel, ingen af os kan kalde de døde ud af døden, men i lyset af, at Jesus
kunne, er vi sendt for at kalde hinanden ud til livet midt i livet, med tro og
kærlighed og håb. Lazarus opstandelse er en opstandelse, som vil noget, og
som vil os noget.
Efterår betyder også opstart af både minikonfirmander og konfirmander.
Snart vil konfirmandstuen igen summe af liv, sang og spørgsmål. Nye generationer stiller spørgsmål og ønsker svar på nogle af livets store spørgsmål.
Alle har vi brug for at få bekræftet livet, i livsglæde og fællesskab mennesker
imellem, men også fra højere sted at få bekræftet, at livet er skabt stærkt og
godt, at Gud lever med i det og river os ud af dødens garn, at der altid er håb.
Gud går med os på livets vej, i solskin og regn, efterår og blæst. Frygt ikke,
jeg er med dig, siger han til os. Rigtig glædelig efterårstid.
Sognepræsten
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Som noget nyt vil der fremover i Kirkebladet være information fra Menighedsrådet om hvad vi går og arbejder med og hvad der sker af aktiviteter i sognet for tiden.
Jeg hedder Eivind Lihn. Jeg bor på Tørrepladsen sammen med Pia. Vi
har to hjemmeboende drenge, Jeppe på 20 år og Lasse på 18 år og Nanna
på 23 år der bor i København. Jeg arbejder hos Bango i Thorning med
salg af garageporte og carporte. Jeg er formand for Menighedsrådet. Det
har indtil videre været meget spændende og udfordrende. Jeg håber vi i
Menighedsrådet kan være med til at synliggøre kirken og skabe aktiviteter til glæde for alle i sognet.
Det nye Menighedsråd har inden vi får set os om snart været i gang i
et år. Efter et menighedsrådsvalg hvor der var stor udskiftning, kun en
fortsatte fra det gamle råd, har der været meget at skulle sætte sig ind i.
Regnskaber, budgetter, arbejdsgangen i Provsti og Stift, i det hele taget
den daglige drift af Kirken og Præstegården.
Netop Præstengården er noget af det menighedsrådet har brugt meget
tid på. Det fleste er nok af den mening at det er synd at den flotte gamle
bygning skal stå tom og ubenyttet hen. Vi arbejder derfor på at finde en
god løsning så Præstegården kan udnyttes på bedste vis.
Et andet emne er oplysning af Kirken om aftenen. Der har fra flere sider
været ønske om at det ville være flot med lys på Kirken i de mørke måneder. Det er nu gjort muligt med hjælp fra sponsorer. Birger Brødløs
A/S og en anonym giver betaler lamper og installation. Med de sidste
nye lavenergilamper er driftsudgifterne i dag minimale. Installation vil
ske i løbet af de næste uger.
Derudover har vi fået ny hjælpepræst. Juma Kruse blev indsat den 2.
juni som hjælpepræst foreløbig i 6 måneder men mulighed for forlængelse i yderligere 6 mdr. Vi håber at det vil giver mere ro og kontinuitet i
sognet i stedet for at det er mange forskellige præster der afløser for Tina
Frank når hun har fri. Vi vil ønske Juma Kruse hjertelig velkommen og
håber han vil falde godt til i sognet.
					
Eivind Lihn
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arrangementkalender
Opstart af årets
minikonfirmander

Igen i år ser vi frem til at indbyde
tredje årgang fra Thorning skole til
minikonfirmandundervisning. Ca.
9 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. For 3.a´s
vedkommende bliver det torsdag d.
26. september, for 3.b´s vedkommende bliver opstartsdatoen d. 24.
september. Kender I nogen børn,
som ikke går på Thorning skole, og
som gerne vil deltage i minikonfirmand forløbet, så fortæl det endelig.
Alle børn på tredje klassetrin er meget
velkomne.

denne ekstra festlig. Trombonespiller
medvirker.
Der vil denne dag være høstindsamling.
Alle er velkomne!

Musikaften i Thorning kirke
tirsdag den 17. september
kl. 19.30
”Mahalia Jackson Tribute”
Margrete Grarup, sang
Jakob Mygind, saxofon
Ole Bech, guitar
Niels Ole Sørensen,
Hammond orgel

Høstgudstjeneste og indskrivning af årets kommende
konfirmander i Thorning kir- Orkestret fremfører kendte negroke søndag d. 15. september spirituals fra Mahalia Jacksons repertoire i egne arrangementer og skaber
kl.10.30
Igen i år holdes der høstgudstjeneste
i Thorning kirke og traditionen tro,
holdes der samme dag indskrivning
af årets nye konfirmander. Vi glæder os til at se både konfirmander og
forældre til denne gudstjeneste og
ser frem til, at konfirmanderne vil
medvirke ved gudstjenesten og gøre
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der igennem en atmosfære af nærvær
og intensitet. Musikken udføres med
stor nerve og sjæl.
Orkestret blev dannet i 2011 – 100
året for den store gospelsangerindes
fødsel og består af meget erfarne og
kompetente musikere.
Der er fri adgang til koncerten.

et arrangement skulle man i grunden
Bigballe gudstjeneste
Fælles friluftsgudstjeneste af- have hver søndag!”
Der vil ved gudstjenesten være alterholdes i Gråmose søndag
gang med alkoholfri vin, friskbagt
d. 22. september kl. 10.30
Vi holder lige som sidste år en friluftsgudstjeneste i smukke og anderledes rammer i Gråmose. Et
stort antal bigballer vil blive kørt til
sportspladsen i Gråmose, og disse
vil danne ramme for dagens gudstjeneste i det fri. Vi håber på både
godt vejr og fint fremmøde. Sidste
år var en god oplevelse med stor tilslutning. En af kirkegængerne sagde
efter sidst års gudstjeneste: ”at sådan

brød, og efterfølgende byder menighedsrådene på et lettere traktement.
Der vil være høstindsamling.
Medbring gerne selv tæpper og klapstole.
I tilfælde af dårligt vejr rykkes ind i
klubhuset i Gråmose.
Kirkebil kan benyttes
Alle er velkomne!
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Gudstjeneste og Sommermøde sammen med Thorning
Foredragsforening søndag den
29. september kl. 14.00.

Der begyndes i kirken, hvor sognepræst Tina Frank prædiker. Efterfølgende er der kaffebord og foredrag
i Thorning Forsamlingshus. Foredragsholder er pilgrimspræst Anette
Foged Schultz, som
taler over emnet:
"Folkekirken i bevægelse?". Anette Foged
Schultz skiver selv
om dette foredrag:
”Hvordan kan vi bidrage til en fornyelse af kirkens liv? Hvordan skal
vi forholde os til, at det kun er 2 %
af medlemmerne i folkekirken, der
kommer til den traditionelle søndags
højmesse med jævne mellemrum?
Som præst og som menighedsråd
står vi med den gode vilje og mange
gode tiltag. Men hjælper det?
Måske er det tid for kirken at gå nye
veje? Vi kalder det en ”folkekirke”,
men hvor er folk? Hvis man ser sig
om, så finder man svaret: De er dér,
hvor de bliver bevæget. Dér, hvor de
kan hente næring til det liv, de skal
leve.
Hvordan skal vi – der ser situationen
indefra – nå ud med evangeliet? Der
vil bevæge og give nyt liv!
Jeg lader mig inspirere af pilgrimstraditionen, når jeg søger svar på
spørgsmålene. Jeg tror, at vi skal
tænke kirken, som Grundtvig gjorde
det: Den er bygget af levende stene,
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og den består af os, der er døbt til
at høre til i den. For at være i live,
må man være i bevægelse. Man dør,
når man stivner i en gammel form.
Vi skal tænke kirken som et levende
fællesskab af mange forskellige mennesker. Vi er på vandring, fra fødsel
til død. Og Gud går med.
Med foredraget vil jeg give inspiration til eftertanke og til handling”.
Eftermiddagen byder også på fællessang og kaffebord og koster 50 kr.
Kirkebil kan benyttes.
Alle er velkomne

Efterårskoncert i Thorning
kirke onsdag den 9. oktober
kl. 19.30

Medvirkende: Haderup – Karup
Gospelkor
dirigent Lydiah Wairimu og pianist
Henning Busted
Der er fri adgang til koncerten.

Allehelgens møde
Tirsdag d. 29. oktober
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 3. november i Thorning og
Grathe kirker, samt til en foredragsaften i forsamlingshuset, som vil stå i
Alle Helgens tegn.
Vores lokale bedemand fra Kjellerup
Ans begravelsesforretning, medlem af
menighedrådet i Hørup, Poul Henning
Sørensen, vil tirsdag
29. oktober komme til Thorning og
ud fra egne erfaringer og oplevelser
fortælle om, hvordan det er at leve
med døden.
Aftenen vil både være beretninger
om, hvordan det kan være at takle
døden, men samtidig også være en
personlig beretning, for, som Poul
Henning Sørensen lunt fortæller:
”Bedemænd er også mennesker”.
Der vil denne aften være tanker og
overvejelser om livet og døden, og
samtidig vil Poul Henning både med
alvor, men også lidt humor give et
indblik i, hvad der ofte sker omkring
dødsfald og det at komme videre i
livet. Vi vil denne aften også synge
både fra salmebogen og højskolesangbogen.
Der tages entre for kaffe og brød
Alle er velkomne.

Koncert i Thorning Kirke tirsdag den 12. november
kl. 19.30
Medvirkende : Silkeborg Mandskor

Silkeborg Mandskor er et meget
efterspurgt koncertkor og regnes
blandt et af de bedste amatørmandskor i Danmark. Det består af 34
rutinerede og engagerede sangere
under ledelse af Allan Dahl Hansen.
Korets særkende er den brede, bløde
og fyldige klang – og koret har vundet adskillige priser ved internationale konkurrencer.
Der er fri adgang til koncerten.

Harry Potter og
Søren Kierkegaardtemagudstjenester

I et interview, som J.K. Rowling gav
i 2007, sagde hun, at hendes bøger
om Harry Potter er udtryk for hendes egen religiøse overbevisning og
hendes kamp for at holde fast ved
troen. Og hvem kan ikke relatere til
det, på et eller andet tidspunkt i livet? - spurgte hun.
Hun har også sagt, at hun bevidst
ikke har haft referencer til kristendommen, når hun har omtalt bøgerne, mens de stadig blev udgivet.
Hun ønskede ikke, at bøgerne blev
læst med nogle særlige briller på. Det
er var først, da bind syv udkom, at
hun begyndte at løfte sløret for, at
bøgerne også er udtryk for kristen
forkyndelse, også selvom det ikke
er udtrykt direkte, og det er da også
først i sidste bind, at der er regulære
bibelcitater.
Det var i øvrigt med megen skepsis,
jeg i sin tid selv startede på Harry
Potter, men måtte se mig taget med
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storm. Ud over at være elementært
underholdende, et pragtfuldt eventyr om det gode mod det onde (er
dog ikke voldsomt imponeret over
filmatiseringerne, med undtagelse af
binds syvs to film), så var der også
klare eksistens-filosofiske pointer og
temaer undervejs, med klare allusioner og henvisninger til kristendommen. I hvert fald hvis man spørger
mig. Og forfatteren selv.
I al sin korthed, så handler de syv bøger om det personlige valg og skæbnen, om kærlighedens væsen (som
forfatteren har nogle højst overraskende tilgange til), om ydmyghed
og almagt, om venner og fjender, og
om fællesskabets, troens og tillidens
betydning. Og i bind syv kan man se
underforståede henvisninger til både
dåb, forråelse, pinse, død og opstandelse, og hvad man ellers kan nævne
af markante kristne temaer. Man kan
måske sige, at Harry Potter-bøgerne
i høj grad handler om både sindelagets betydning, og troens frugter,
kærlighedens gerninger.
Derfor har vi anset det for oplagt at
lave en temagudstjeneste, netop om
Harry Potter, hvor vi erstatter de
sædvanlige tekstlæsninger fra alteret
med tekstuddrag fra Harry Potter-
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bøgerne. Og selve prædikenen vil
- udover søndagens evangelietekst
- derfor også inddrage en del af visdommen fra Harry Potters univers,
især med udgangspunkt i de valgte
tekstlæsninger.
Søren Kierkegaard er noget mere
eksplicit i sin kristendomsforståelse,
selvom det ikke gør ham nemmere at
gå til. Som bekendt er det i år 200
året for hans fødsel, og derfor er det
oplagt, inden Kierkegaard-året rinder ud, at lave en temagudstjeneste,
hvor den store danske filosof kan
blive rettelig hyldet. Jeg vil tro, at
"troens paradoks" er et af de udtryk
og fænomener, som Kierkegaard er
allermest berømt for, og som blandt
andet bliver behandlet i "Frygt og
Bæven". Her spiller historien om
Abraham og Isak en stor rolle, og
også værket "Kjærlighedens Gjerninger" hører til de mere kendte af hans
skrifter.
Hans forfatterskab deles typisk op i
det pseudonyme forfatterskab og de
opbyggelige taler. Søren Kierkegaard blev aldrig præst, og mente derfor ikke, at han talte med en præsts
myndighed. Derfor undlod han udtrykket "prædikener", og brugte i
stedet udtrykket "opbyggelige taler".
Selvom Søren Kierkegaard kan være
uhyre morsom læsning, kan han
også godt være djævelsk svær at læse,
dels pga. det gammeldags sprog, dels
fordi han er en drillepind. Man kan
aldrig være helt sikker på, om han nu
mener det, han skriver, eller han blot

skriver, som han gør, for at vække
os andre fra vor dagligdags trummerum. Alene en bog som "EntenEller" (som titlen også kan antyde) er
i splid med sig selv, da det tilsyneladende er to forskellige stemmer, der
her kommer til orde, nemlig etikeren
retsassessor Wilhelm, og æstetikeren
Æsthetiker A. Her er Kierkegaards
stadielære også antydet, men man
skal nok passe på at reducere Kierkegaards filosofi til hans stadielære,
selvom den er meget lærerig. "Troens
paradoks" ligger sidst i denne lære,
når man går fra at være 'pragmatisk'
kristen (hvor man går i kirke, fordi
man plejer at gøre det - Kierkegaard
var ikke imponeret af folkekirken på
sin tid. Hvad han mener om vores,
ved jeg selvsagt ikke) til at foretage
"Springet ud paa de 70.000 Favne
Vand", hvor man blindt adlyder
Gud, uden at forholde sig til, om det

giver mening på et mere (rationelt)
menneskeligt plan. Hvor man giver
afkald for at få. Som Abraham.
Når vi hylder Kierkegaard med en
temagudstjeneste, bliver det også ved
at erstatte de sædvanlige tekstlæsninger fra alteret, med tekstuddrag fra
hans forfatterskab.
Vel mødt til begge temagudstjenester!
Juma Kruse

Tegnet af Gunnar Mikkelsen.
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Thorning Kirke
16.06.2013:
Asger Laursen
07.07.2013:
Nanna Kortegaard Mortensen
Grathe Kirke
16.06.2013:
Lauge Skovgaard Jensen

19.05.2013:
Elna Marie Nielsen
07.06.2013:
Erna Hellerup
14.06.2013:
Mary Gjerning Nielsen
15.06.2013:
Jørgen Worre

11.08.2013:
Silas Nickolai Schibler

24.06.2013:
Vera Jensen Pedersen

Vielse
Grathe Kirke
11.08.2013:
Christina Lykke og
Paw Nickolai Schibler

07.07.2013:
Gry Alexandra Burri

Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke

29.07.2013:
Svend Harry Andersen

08.05.2013:
Anna Kjærgaard Steffensen

03.08.2013:
Jens Edvard Grønbæk Jensen

12.05.2013:
Ruth Bøgelund Madsen

Grathe Kirke
16.05.2013:
Sten Ole Hoffmann Engelbrechtsen

13.05.2013:
Karen Nielsen
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12.07.2013:
Anne Grethe Laursen

24.06.2301:3
Holger Sørensen

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

Grathe

1.september 14.s.e.trin

10.30

9.00

8.september 15.s.e.trin

9.00 Juma Kruse

10.30 Juma Kruse

15.september 16.s.e.trin

10.30 Høst og Indskrivning

22.september 17.s.e.trin

10.30 Friluft og Høst i Gråmose

29.september 18.s.e.trin

14.00 Sommermøde

6.oktober 19.s.e.trin

10.30 Juma Kruse
Temagudstjeneste Harry Potter

9.00 Juma Kruse
Temagudstjeneste Harry Potter

13.oktober 20.s.e.trin

9.00

10.30

20.oktober 21.s.e.trin

10.30 Juma Kruse

27.oktober 22.s.e.trin

9.00

10.30

3.november Alle Helgens dag

10.30

14.00 med kaffe

10.november 24.s.e.trin

10.30 Juma Kruse
Temagudstjeneste Kierkegaard

17.november 25.s.e.trin

9.00 Juma Kruse

24.november S.s. i kirkeåret

10.30

1.december 1.s. i advent

10.30

10.30 Juma Kruse

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 18. oktober 2013

