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Konfirmandtale
2014
Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier
og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker. Kære konfirmander.
Så oprandt dagen endelig. Det er en stor dag i dag. En
fest for livet til vor Herre Jesu Kristi ære.
I dag skal ingen konfiskeres, som en lille dreng en gang
sagde, i stedet skal I, en hel flok unge menneske konfirmeres og bliver konfirmand årgang 2014.
En dag som i dag rummer masser af forskellige
følelser for mange af os. Forventning og spænding.
Blandt os voksne måske en smule vemod, for den tid,
hvor I konfirmander var små, er nu endegyldigt forbi.
Dagene, hvor I pr. automatik lige tog en voksen i hånden, hvis I følte jer utrygge eller var ved at snuble eller
slog jer. Dagene, hvor autoritetstroen var stor og mor
eller fars ord var lov, er nu ovre. I dag stilles spørgsmål,
konfronteres og langt fra alt tages for givet.

Først og fremmest er dagen i dag
dog en glædens dag for os alle sammen. I unge mennesker står foran
livet med dets mange muligheder og
valg og har mange år foran jer. Fremtiden ligger for jeres fødder. Og vi
håber og beder til, at det, som venter
jer, er noget godt. Det er vores bøn
for jer i dag. Vi ønsker, at jeres liv
må blive rig på velsignelse. Det beder
vi til, når vi sammen med jer i dag
beder Fadervor. Kære konfirmander,
husk på, at I aldrig er alene. Vi, som
er her i dag, ønsker at støtte op om
jer, og Gud går med jer på jeres vej.
Gør brug af det i jeres liv.
De fleste af I konfirmander, som er
her i dag, er født årgang 0. I er årgangen, som kom til verden på tærsklen
til det nye årtusind. Jeres liv er uendelig meget anderledes end da jeres
mor og far eller endda jeres bedsteforældre var børn. Dengang var der
ikke noget, der hed Nets eller digital
overvågning. Og Se og Hør skandalerne var der måske nok, men havde
en helt anden karakter.
I er den nye tids unge. Født ind i
den digitale tidsalder. I er opvokset
med masser af tv kanaler. Mobiltelefoner fra en tidlig alder. Computere
og IPads. I ved, hvad det vil sige at
bruge forskellige medier. Og mange
af jer er tit koblet op. Står til rådighed. Er online for en hurtig bemærkning.
Det må være dejligt, at mærke, at
man er del af et netværk, som I er.
Samtidig skal det også stille krav til
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jeres kritiske sans. Ærligheden har
ringe kår på nettet. Her fortælles
kun succeshistorier. På Facebook eller instagram fortælles sjældent, hvis
tingene synes svære, og man er trist
og ensom. Livet leves ikke kun på
nettet, det skal også leves udenfor.
Skal leves med nærhed med hinanden og med Gud. Det skal vi alle
holde hinanden fast på.
Kære konfirmander, mange morgener er vi mødtes i konfirmandstuen. Vi har sunget, læst og talt om,
hvem Jesus er. Vi har været på tur til
Århus. Og på bedste bibelske vis, var
der den dag en af jer, som blev væk,
mente, at han lige kunne smutte
ind og købe en burger, mens ingen
så det, og, da han kom ud igen, var
vi gået videre. Heldigvis havde han
sin mobil med, lige ved hånden og
kunne kontakte os. En blev væk og
blev fundet!
En af de første gange i forløbet
spurgte jeg jer, hvad I havde af forventninger til undervisningen. Og
sådan helt lavpraktisk sagde I: Vi
vil bare gerne have kage. Det var jo
nemt. Men, sådan er det vel at være
ung i dag. Man elsker søde sager. En
kageordning kom i stand. I har styret den selv og hyggelige timer har
vi haft.
I det hele taget mener Juma og jeg,
at det har været en fornøjelse at have
jer til konfirmationsforberedelse. I
rummer alt, hvad unge mennesker
skal rumme. Nysgerrighed, træghed,
indlevelse, snaksalighed, kuldrethed

jo tættere vi kom på konfirmation,
men også alvorlighed og tavshed, når
noget har rørt jer. Nogle gange har
nogle af jer også været lidt uforstående overfor, hvorfor man egentlig
skal synge, både til konfirmationsforberedelse og i kirken. Som da jeg
sagde, at I her til konfirmation skulle
være med til at vælge en salme, en
I godt kan lide, og en af drengene
så, sådan lidt opgivende lagde hovedet ind over bordet og sagde: jeg
tror egentlig ikke, at jeg har nogen
yndlings salmer. En af I piger tilføjede så, at det er godt for en at synge,
for man kan ikke være rigtig sur, når
man synger.
I grunden kunne man sige, at den
konfirmationsforberedelse, som I har

haft, også er en forberedelse til livet.
Det er at lære, hvem vi selv er. Hvad
der er med til at definere os som dem
vi er. Kristus siger: ”Kom til mig,
alle som er trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile”. Vi
tror fejlagtigt, at vi skal bære alting
selv, og ofte glemmer vi at bede om
hjælp hos vores forældre eller andre.
Vi glemmer at lægge tingene over
til Gud og lade ham hjælpe. Derfor,
kære konfirmander, tillykke med, at
Gud tror på jer, og at I fortsat og altid er Guds børn!
					
Sognepræsten

Turist i de lokale kirker
I løbet af 9 sommeraftener viser egnens præster 9 lokale kirker/kirkegårde frem og fortæller deres historie, som både kan være overraskende,
dramatisk og spændende. I denne sommer vil man kunne besøge nogle
af kirkerne, mens nye besøg venter i 2015.
Der sluttes med aftensang og kaffe. Varighed ca. 1 time
17. juni kl. 19.00: Hørup kirke ved Winnie Rischel
1. juli kl. 19.00: Thorning kirke ved Tina Frank
5. august kl. 19.00: Vium kirke ved Frede Møller
19. august: Levring kirke ved Klaus Buch Møberg
Vel mødt!
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Afsked med tidligere
sognepræst Jesper Langballe
D. 22. marts 2014 blev der fra Thorning kirke taget afsked med tidligere
sognepræst Jesper Marqvardt Langballe. Mange, også fra sognene var
mødt frem for at tage del i højtide-

ligheden som blev forrettet af Jesper
Langballes søn, Christian Langballe.
Jesper Langballe fungerede og virkede som sognepræst i Thorning og
Grathe sogne fra 1975-2007.

Kære menigheder
i Thorning og Grathe
På en cykeltur langs
Hærvejen
sidste
sommer nåede jeg
også omkring Blicheregnen, og tænkte allerede dengang,
at den kønne egn
rigeligt måtte være
et gensyn værd.
Nu bliver det i stedet til en hel række
af jævnlige gensyn, idet jeg fra og

med juni skal bistå, en uge hver måned, ved betjeningen af Thorning og
Grathe sogne.
Jeg bor i Randers, men er til daglig
halvtidspræst i Vestfjends pastorat
mellem Viborg og Holstebro.
Jeg ser frem til at mødes med jer.
Venlig hilsen
Jørgen Lomholt Husted

Musik og sang samt gudstjeneste
på Ældrecenter Bakkegården
Hver tirsdag formiddag fra kl. 10.00 er der mulighed for at få sig en kop
kaffe, hyggeligt samvær og at få rørt stemmebåndet.
Vores organist Britta Sauermilch spiller.
Hver den sidste tirsdag i måneden afløses sang af gudstjeneste.
Her deltager også præst og kirkesanger. Alle er velkomne!
Datoerne for gudstjenesterne er:
Tirsdag d. 24. juni samt Tirsdag d. 26. august
(Juli måned holdes der ingen gudstjeneste)
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Tak for nu
Der er i skrivende stund en lille
måneds tid til, at min tid her i pastoratet er slut. De snart 12 måneder i området har været en meget
speciel tid for mig, dels fordi, det
er mit første embede, og dels fordi, der er sket så meget, og fordi,
jeg har mødt så mange behagelige
mennesker, både blandt kollegaer
og personale, menighedsrådsmedlemmer, ude i de små hjem, og på
Bakkegården. Så er det ingen sag
med en transporttid på en time,
frem og tilbage!
Ikke mindst vil jeg takke for den
åbenhed og tillid, der er blevet
vist mig, når det har handlet om
muligheden for at lave nogle anderledes temagudstjenester. Den
opbakning jeg har fået, har i det
hele taget gjort mit videre arbejde

som præst, andetsteds, noget
nemmere i kraft
af vikariatet. Så
må
skæbnen
vise, om den fører mig tilbage
til pastoratet ved
en anden lejlighed - kan dog allerede afsløre, at jeg efter planen
skal være gæsteprædikant og stå
for gudstjenesten i Vium Kirke på
Sankt Hans aften, inden jeg - efter planen - skal starte i Herning
Pastorat 1. juli og seks måneder
frem.
Helt kort: Tak for samarbejdet,
og et godt år i Thorning-GratheVium.
Juma Kruse
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Børnegudstjeneste
med 100 deltagere
i Thorning kirke
Vor gamle sognekirke dannede søndag den 30. marts ramme om en velbesøgt børnegudstjeneste. Dåbsbørn
fra 2007 0g 2008 var inviteret med
forældre og søskende, og de havde
sammen med andre børnefamilier
og bedsteforældre fundet plads på
kirkebænkene. Det nystartede børnekor med 22 korister under ledelse
af organist Britta Sauermilch havde
debut, og det er planen, at det fremover skal synge i kirken en gang om
måneden. Der blev sunget salmer i
børnehøjde, og sognepræsten fortalte ved døbefonten børnene om
dåben og dens betydning og forstod
at fange børnenes opmærksomhed.

Efterfølgende fulgte 80 deltagere
med i Thorning Forsamlingshus,
hvor der var dækket op af Kirkeudvalget med hjælp fra graverparret Søs
og Kaj Lauritsen til Kødsovs og spaghetti og grønsags-hapsers. Der var
nok til alle, og måltidet blev spist i en
god og hyggelig atmosfære, hvor der
var mulighed for at få en snak med
hinanden. Præst og Menighedsråd
glæder sig over det gode fremmøde,
som fortæller, at der er interesse for
fremtidig afholdelse af børnegudstjeneste med efterfølgende spisning,
så denne fornyelse af kirkelivet er efter al sandsynlighed kommet for at
blive.
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Sognepræst Tina Frank
holder i år sommerferie
i perioden fra 14. juli – 4. august,
som er ugerne 29-30-31.
Uge 29: Knud Ove Mandrup,
tlf. 86 87 01 05, passer embedet
Uge 30: Frede Møller,
tlf. 86 88 60 05, passer embedet
Uge 31: Helle Bærnholdt,
tlf. 97 10 19 83, passer embedet
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Minikonfirmander
årgang 2014
Igen i år vil vi her fra ThorningGrathe indbyde til et minikonfirmand-forløb. Vi har endnu ikke
fastsat forløbets gang og tidspunkt. Grundet den nye skolereform, er der endnu et par detaljer
som skal falde på plads.

I slutningen af august måned
vil kommende minikonfirmander, som går i tredje klasse pr. post
modtage indbydelse et forløbet.

Nyt
fra menighedsrådene
Den 22. maj 2013 var der ordination af Juma Kruse i Viborg
Domkirke og den 2. juni 2013
kunne han til gudstjenesten
på friluftscenen bag forsamlingshuset indsættes som hjælpepræst
i vores pastorat. Juma blev ansat
et halvt år som senere blev forlænget med yderligere et halvt år.
Juma har været med til at give
ro og ensartethed i gudstjenestelisten når vores præst Tina Frank
har haft fridage eller ferie. Vi har
været utrolig glade for Juma som
har involveret sig i sognet og ikke
mindst med sine tema gudstjenester om Harry Potter, Søren
Kirkegaard, popgruppen TV2 og
emnet Frihed har det været med
til at få flere ned i kirken.

Som ny præst er der mange ting
lære og der går tid inden man oparbejder en vis rutine og sikkerhed i sit arbejde. Det har Juma
fået i det år han har været hos
os. Vi har kunnet se en stor udvikling i Juma´s arbejde som vi
håber, kan hjælpe ham fremover.
Juma stopper ved udgangen af
maj måned for at starte 1. juli
ved Herning kirke.
Den høje mand fra Århus med
det mærkelige navn vil vi gerne ønske alt held og lykke fremover. Vi har været utrolig glade
for at have mødt dig, og vi vil
give dig de bedste anbefalinger.
På vegne af menighedsrådene
Eivind Lihn
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Grathe kirkes konfirmander

Fotograf Hans Winther.
Vium kirkes konfirmander

Fotograf Hans Winther.
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Thorning kirke

Fotograf Hans Winther.
Thorning kirke

Fotograf Hans Winther
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Præsentation af menighedsrådsmedlem i Thorning
Mit navn er Anne-Marie Noes Møller, og jeg har siden menighedsrådsvalget i 2012 været kirkeværge i
Thorning. Der er meget nyt at sætte
sig ind i, men det er et arbejde der er
både spændende og lærerigt.
Jeg flyttede i 1981 fra Viborg til
Gadegårdsvej i Ungstrup, efter at
jeg havde lært min mand, Søren, at
kende.
Jeg har tre voksne børn, hvoraf
de to af dem er bosiddende i København og en i Kjellerup.
Min ældste datter Kathrine er uddannet cand. mag i historie og arbejder på Museum Vestsjælland. Min
søn, Andres, er uddannet kleinsmed
og arbejder på Scanbirk i Kjellerup.
Min yngste datter, Sarah, har søgt
ind på kunsthistorie i København,
og håber på at blive optaget denne
sommer.
Jeg har de sidste 22 år arbejdet
på Bakkegården i Thorning. De første år som nattevagt, de sidste mange
år som dagvagt. Jeg holder utrolig
meget af mit arbejde, og elsker den
daglige kontakt med beboerne på
plejehjemmet.
For seks år siden mistede jeg min
mand efter fire års kræftsygdom.
Jeg besluttede mig efterfølgende for
at blive boende på gården. Selv om
der kan være meget at se til, nyder
jeg min dagligdag, hvor jeg altid har
gang i en masse projekter.
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Mit forhold til min tro og folkekirken har aldrig været til diskussion.
Jeg kommer ikke fra noget hjem der
har haft nogen speciel tilknytning til
kristendommen. Ikke desto mindre
har den altid været en del af mig.
Derfor er det også spændende at
være med til at præge meninghedsrådsarbejdet i sognet, og livet i sognet. På nuværende tidspunkt er det
den indvendige kalkning af kirken,
som vi er særligt optagede af. Vi besluttede på et tidspunkt i processen,
at få konsulentbistand på arbejdet,
hvilket indebar at Nationalmuseet
skulle inddrages. Vi har udarbejdet
rapporter på murværket og alt inventaret i kirken. Disse rapporter skal
både håndværkere og konservatorerne bruge i deres arbejde så forbedringerne sker efter den gældende lovgivning på området. Inden arbejdet
igangsættes skal vi have kalkningen
godkendt i Ikast Brande provsti og
Viborg stift, og endelig hos Kongelig
bygningsmester i København.
Det har været en meget positiv oplevelse at mærke, at der har været så
mange der har bakket op om børnekirkekoret og spaghettigudstjenesten
- tiltag vi som nyt menighedsråd har
arbejdet på.
Anne-Marie N. Møller.

arrangementkalender
Morgengudstjeneste
onsdag d. 11. juni kl. 9.00
i Thorning kirke

I forbindelse med præstekonventet
for det gamle Hids-Lysgaard Herred,
holder vi gudstjeneste i Thorning
kirke med salmer, prædikenen og altergang.
Alle er velkomne!

Koncert i Thorning Kirke
tirsdag d. 19. august kl. 19.30

Karsten Holm med band vil underholde med en koncert med titlen"
Cash i kirken".
Engle og dæmoner blander sig med
countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten
Holm & band leverer "Cash i kirken". En musikalsk fortælling om
Johnny Cash og den evige kamp

mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm
drivkraft for ham som kunstner.
"Cash i kirken" handler om Johnny
Cash og de indre kampe, han hele
sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og
fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller
om Cash' tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans kamp for
at holde misbruget nede - den evige
kamp mellem det gode og det onde.
Det er fortællingen om, hvordan
Gud redder ham, da han beslutter at
begå selvmord i en grotte. Cash ser
lyset (Guds lys), da hans egen lommelygte dør ud. Det er fortællingen
om hans forhold til kærligheden, sin
elskede og familien – og til de udstødte og de fattige. Cash var forkynder på sin egen måde, og hans eftermæle er historien om en kunstner
med hundrede procent autenticitet.
Som sædvanlig synger Karsten
Holm, og foruden sin stemme og
guitar medbringer han også disse tre
forrygende musikere:
Martin Blom – diverse guitarer og
kor. Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og kor Knud Erik Fuddi Steengaard - violin
Entre 75 kr. Biletter kan bestilles på
tlf. 40 85 84 93, eller købes i våbenhuset.
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Sensommermøde i Thorning
Kirke og Forsamlingshus
Søndag den 31. august kl. 9.30

i kirken. Prædikant Tina Frank.
Kl. 10.30 i forsamlingshuset. Kaffe,
rundstykker m.m.
Foredrag af Søren
Gade kl. 11.00.
Emne: ”Hvad har
kristendommen betydet for mit liv?”
Pris: 75 kr. Gerne tilmelding, dog
ikke nødvendigt, til Ellen Andersen.
Tlf. 8688 0689.

feltpræsterne, som var dem, mange
soldater søgte læ hos. Hos præsterne
mødte han en enorm empati, som
gik begge veje. At være forsvarsminister indebar også deltagelse i
begravelser af unge soldater. Dette
påvirkede ham som menneske, satte
troen i relief og affødte en meget stor
respekt for de unge mennesker, der
satte livet på spil i fredens tjeneste.
Sensommermødet afholdes traditionen tro sammen med Thorning
Foredragsforening, og alle er velkomne.

Søren Gade er tidligere forsvarsminister. I dag Adm. direktør i Landbrug
og Fødevarer.
Søren Gade udtaler i et interview
den 22. februar 2014 i Kristeligt
Dagblads artikelserie ”Før søndagen”, at ”Troen er som et sennepsfrø,
der vokser op til et træ, hvorunder
der kan søges læ”.
Denne erfaring sammen med en positiv livsholdning har været med til
at bære igennem både i personlige og
arbejdsmæssigt svære perioder i livet.
I 2008 mistede Søren Gade sin kone
og efterfølgende sin far, svigermor og
faster og erfarede, at troen gav læ og
mod til at komme videre i livet sammen med sine børn. Troen var med
til at forklare det uforklarlige og at
sætte sorgen i rammer.
Som forsvarsminister i perioden fra
2004 til 2010 kom han på sine rejser til Afghanistan og Kosowo tæt på

12

Indskrivning og høst
Søndag d. 14. september
kl. 10.30

Igen i år ser vi frem til at indbyde
årets kommende konfirmander festlig gudstjeneste i Thorning kirke.
Efterfølgende er der indskrivning og
informationsmøde i Thorning for-

samlingshus, hvor menighedsrådet
er vært for en let frokost for forældre og konfirmander. I begyndelsen
af det nye skoleår vil de kommende
konfirmander modtage skriftlig indbydelse.

Friluft og høstgudstjeneste
i Gråmose
Søndag
d. 21. september
kl. 10.30

og grønne træer holdes gudstjeneste
med altergang. Trompetspiller medvirker. Efterfølgende byder menighedsrådene på let frokost
Arrangementet er gratis!
I tilfælde af dårligt vejr rykkes ind i
Grathe kirke.
Vel mødt til en anderledes og
festlig gudstjeneste.

Vi ser frem til igen i
år at holde gudstjeneste i det fri, omgivet
af halmballer. Det er
tredje år i træk vi rykker kirken udenfor i
Gråmose, og i rammerne af blå himmel
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Døbte, viede og døde
i Thorning Grathe sogne
Dåb
Grathe
02.03.2014
Mina Milla Kristiansen
Bivano Lauritzen Nonbo
Mathilde Miamaja Smedegaard Bach
Bryllup/kirkelig velsignelse
Thorning Kirke
Bryllupper
12.04.2014
Susanne Geneser Jensen og
Nagenthiraja Ratnasabapathy

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 1. august 2014.
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Døde/begravede/bisatte
Thorning Kirke
31.01.2014
Henning Jørgen Dalsgaard
03.02.2014
Martha Marie Birgitte Jensen
12.02.2014
Anna Margrethe
Bækgaard Østergaard
24.02.2014
Børge Christensen
26.02.2014
Arne Lorentsen
03.03.2014
Vagn Pedersen
15.03.2014
Jesper Marqvardt Langballe
28.03.2014
Inga Poula Lind
02.04.2014
Erna Kristoffersen Nielsen
03.04.2014
Jørgen Hilbert Nielsen
05.04.2014
Aage Villum Espersen
25.04.2014
Grethe Dora Pedersen
02.05.2014
Anna Skov
11.05.2014
Niels Vestergård Hansen
Grathe Kirke
20.03.2014
Henny Lilian Hansen
17.04.2014
Elo Grønkjær Jensen

Thorning

Kirkelig vejviser

Menighedsrådsformand
Ejvind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup
86 88 90 12 / 51 74 30 67
Kirkeværge
Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup
86 88 09 35
Kasserer
Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup
20 29 06 55
Graver
Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup
86 88 09 46
Kirkesanger
Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast
25 48 72 01
Organist
Britta Sauermilch, Nørregade 13, 7171 Uldum
40 85 84 93

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
E-mail: tf@km.dk Træffes bedst tirsdag – fredag mellem kl. 9.30 – 12
Mandag holder sognepræsten fri
Jørgen Husted

51 86 58 90

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
Thorning og Grathe sogne

Hvor intet andet står anført er det sognepræst Tina Frank, som har gudstjenesten.

Dato

Thorning

11.juni onsdag

Grathe

9.00 morgensang og gudstjeneste

15. juni Trinitatis

10.30

22. juni 1.s.e.t.

9.00

10.30

29. juni 2.s.e.t.

10.30 Jørgen Husted

9.00 Jørgen Husted

6. juli 3.s.e.t.

9.00 Jørgen Husted

10.30 Jørgen Husted

13. juli 4.s.e.t.

11.00

20. juli 5.s.e.t.

11.00 Klaus Møberg

27. juli 6.s.e.t

11.00 Frede Møller

3. august 7.s.e.t.

9.00 Helle Bærnholdt

10. august 8.s.e.t.

10.30

17. august 9.s.e.t.

10.30 Jørgen Husted

19. august tirsdag

19.30 Koncert m. Karsten Holm

24. august 10.s.e.t.

9.00

9.00 Jørgen Husted

10.30

9.30 Efterfølgende sommermøde
m. Søren Gade

31. august 11.s.e.t.
7. september 12.s.e.t.
14. september 13.s.e.t.
21. september 14.s.e.t.

10. 30 Jørgen Husted

9.00 Jørgen Husted

10.30 Høst og indskrivning
10.30 Høst Gråmose
15. juni har TF gudstjeneste i Vium kl. 9.00
13. juni har TF gudstjeneste i Vium kl. 9.30
10. august har TF gudstjeneste i Vium kl. 9.00
14. september har TF gudstjeneste i Vium 9.00

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.

